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ve fotoıratlar iç aahl
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C1nn1Hfriyetin Ve Cuttı1nwiyet Eserinin Bekçisi, Sabalalaf'• Ç\kar Siyad .(JflHledtr Yem Aaır matbaasında baaıbmfbr. 

-
Konseye T. R. Aras başkanhk· etti 
BOGAZLAR meselesindeki tezimize devletlerin cevapları istisnasız 

müsaittir. Bulgaristan NöYİ muahedesini feshedemiyecektir .. 
lstanbul, 4 (Yeni Asır muhabi

rindea) - Belgraddan alınan ma• 
lômata göre Balkan konseyi bu 
sabah doktor Te9fik Rüştü Arasın 
bafkanhğında ilk ihzari toplanb
sını yapmışıtr. Bu celse kısa sür
müftiir. Akşam saat on yedide 
tekrar toplanan konsey umumi 
müzekereleri açmışt1r. 

elllerl tarafından mu,ıerek 
bir teblli nefredlleceldlr. 

Tevfik Ru,ıu Arasta 11•
neral Metaksas Ça ... amba 
gUnU Cenevraye mUtevec
clhen Belgrattan ayrılacak
lardır. D•• bakamm1Z1n Vi
yana ve Parlata bir müd
det tevakkuf etmesi muh
temeldir. 

ıuale cevaben demiştir ki. 
.. - BiUtin devletlerin ce•aplan 

latiınaaız Ttırk tezine m&ıaittir. 
Yunaniıtamn Türk - Yunan antant 
kordiyalı gibi Balkan aatanbna 
da aadakatini teyid etmif bulun· 
maıından ve parlamentodaki teza· 
hiirattan memnunuz. 

Balkan konseyinin rumameıi, 
d6rt müttefik devlet arasmda 
tesbit olunmuıtur. Dlrt devlet 
arumclaki tesanüt hiçbir uoktada 
aksamamaktadır. 

feshi karpaı~da &Ulan antutmm 
Taziyeti ne olacajau 90l'mllftur. 
Aru demiflir ki ı 

- "Triya•on muaheduinin fuhi 
bizi doğrudan dainaya allkadar 
etmez. Bununla Milletler cemiyeti 
azası ııfatiyle alikadarız. Meıele 
mevzuubahı oluraa kllçlk antanta 
te•eccObklr vaziyet alacağımız 
tabiidir. 

o n 1-.. 

Toplantı yarın ( bugUn ) 
de devam edecek ve yarın 
ak,am son toplantı yaplla
caktır. Toplantını~ sonunda 
dört Balkan devleti mUmea-

Atina, 4 (Özel) - Temk Rüıtn 
Aras; bir gazete muhabirinin 
boğazlann tahkimi için •erilen 
Türk notası münasebeti le mordu" u Muhabir, Triyanon muabedainin 

Umumi vaziyet ciddidir. Fakat 
cesaretimizi kaybetmiyerek nikbin
)ik glatermeliyiz. Hlk6metlerin 

- Sonu D '/Jneü ıalıl 'ttU - Yn os/avvanm kral naibi uns Pau/ 

Vaziyet 
••• 

Bugünlerde 
aydınlanacaktır 

Fransa intihabatının kat'i 
neticeleri anlaıılmııbr. Bu ııeti
celere ılre aoJ cenah partileri
nin birJiii ile kurulan halk ecp
heai b&yOk bir ekseriyet temin 
etmit Ye •i c:eDah zaafa uğra· 
mııbr. Radikal ıoıyaliatlerin 
zuanaa olarak komtiniatler ve 
sosyalistler geçen meclise na
ı.aran niıbet kabul etmiyen bir 
ilerleme elde eylemiılerdir. 
Geçen parlamentoda yalnız 

on meb'uıluğa sahip bulu
nan komünistler bu defa 
ıeksenbir meb'us çıkarmışlar• 
dır. Franaada umumi efklnn 
daha fada ıola dogru temayül 
göstermekte bulunduğunu inti
hababn kat'i rakamlan ifade 
eylemektedir. 

Çok yakın giinlerde iktidar 
mevküni elinde bulunduran ka
binenin istifaya mecbur kalacağı 
ve bilhuaa sağ cenah partile
rine mensub bakanlann çekile
cdderi tGpbeeizc:lir. Çünkü yeni 
parlamentoda ıol cenah parti
lerinin artık aağlarla kombine
zon yapmata ihtiyaçları kalma· 
mııbr. Halk cepheai alta yllz 
'küıur mebusluktan dart yüz 
kiiaurm ahip bulnmaktadır 
•i mutlak 'bir ekseriyettir. 

Valmz radikal ıoeyamtlerle 
mültakil radikaller mutedilleri
nin, kom&niıtlerin elde ettiği 
zaferden kızarak halk cephe
ıini zaafa uğratmalan da muh
temeldir. Amma bu hareket 
"10Uann kuracağı kabine üze· 
rinde tesirini göstermesi şüp· 
helidir. Çünkn bu kabil mute· 
dillerin adedi elli olarak tah
min ediliyor. Bu takdirde de 
yine sollardan kurulacak kabine 
üç yüz elliye yak1n meb'usun 
itimadını haiz bulunacaktır. 

Vaziyet bu şekilde kabul 
edildijine göre F ransanın dış 
ıiyuuında büyük bir değişik
lik umulabilir. Solların banşa 
daha büyük bir sevgi ve sami
miyetile bağb kalmaları bek
lenebilir. 

Frananın dıt siyasasında ya
pacajı değişikliğin ilk tesirle
rini Cenevre mlzakerelerinde 
ılrecek ve 61çebileceğiz. 

- Sou 2 ıncı sahi/tdt -
ffala:kı C>oako*1u. 

Türk havalara hikim olacakbr 
~-------------------------------------------------------------------------... --~------------------------------------~----~----~-------------

Türk Kuşunun açılışında lzmirin heyecanı 
..............................................................•...•................... , •..................................................................................... 

Yetml,llk kadınlar blle TUrk gençlerlnln nasıl uça- : •TUrk gençllllnln kendisine dllfen vezHerı nok-
caklarını 11örme1& kottular. Halk havacıhlın i sansız yapacaıına imanımız vardır. O bu emnl-
yurd mUdafaasındakl önemini anlamıttır. Çellk s yete llyıkfır. BUyUk hedefe varmak için durma-
kanatlar göklerlmlzl saracaktır. : dan, dinlenmeden kotacek, çahfacaktır.,, 

..••....••........................•.••....••••••.•.••..•••...•••••••••••••••••••.••••• ı •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••.•.........•• 
Galderi 6zliyen binlerce Ttırk 

çocuju pazar sabahı erkenden 
KtUtllrparkta, paraıilt kulesi 
için aynlan geniş sahanın çev-
resinde toplanıyor. Genç, ihti
yar, çoluk çocuk herkeste ge-
rek ıebebi anlatılamayan bir 
heyecan ve sonsuz bir alika 
var. Uçuş sahasında bulunan
lar, gökmenliğin kendine mab-
ıus inceliklerini kavramadan 
adeti uçmak istiyor. Bu sami
mi anu bilhassa genç çocuk-
larda •e genç kızlarda daha 
fazla .. 

MERASiMDEN EVVEL 
Saat tam on •. Kültnrparka 

giden • doktor Mustafa bey -
caddMi he'rinde g6zleri çelen 
lnaan kalabahldan var. Herkes 
UÇUf sabasına gidiyor. Genç 
mektepliler, izciler trampet 
seslerine adım uydurarak Kili· 
tOrparkta kendileri için aynlan 

· huıuat mevkilerde yerlerini 
alıyorlar. 

GÜZEL BiR SAHNE 
Kız liıeai binaıı 6ntınde, 

ltalyanlar ..... 
Adis -Abebaya 

girdi 
lstanbul, 4 (Yeni Asır muha

birinden) - Berlinden ahnaa 
bir telsiz haberine göre ltalyan 
ileri kollan bu akşam Adiı -
Abebayı iıgal etmiılerdir. 

Gazeteciler 
BeJgratta karşılandı 

lstanbul, 4 ( Yeni Asır ) -
Balkan konseyi müzakeratını 
takip için Belgrada giden ga
zete baş muharrirleri Yugoslav 
gazetecileri tarafından hararetle 
karplandılar. Gazeteciler dönllf 
te birkaç gün Sofyada kalacak

Planllr uçarken - Sonu O ma ıayjada -. ........................................................................................................................................................................................................................... .. lardır. 

Fransız intihabatı Mısırda seçim 
_ Vafd partisi büyük bir Solcenahın zaferi her tijrlü 

tahminlerin üstüne çıkmışbr ekseriyet kazandı 
1 

bedelini yalnu aağ cenah de- Kahire 4 ( O. R ) - Mwr- ı 
iil; radikal wyaliatler de ade- da intihabat ıilkinet_ içinde 
•itferdir. Çünkü radikal aoı- cereyan etmiftir. ŞU.diye Jıa-
yaliıt partiıi 108 uabia in- dar elde edilen neticeler mil· 

B11güniifl galibi olan leon Blum 
ve Saro 

Pariı, 4 (Ô.R) - Sol cena
hın muzafferiyeti her tilrlü tah
minlerin fevkine çıkmııbr.Eru
ıız Cumburiyt tarihinde ilk 
defa olarak ıoıyaliıt partisi 
parlamentonun en kanetli far-

. kul olmaktadır. . . 

Otuz ıenedenberi medisin 
en kuvvetli partisi olan radikal 
801Jalistler, yerlerini 909yalist
lere terketmiflerdir. Komlniıt· 
ler 81 meb'ua pkaımaflardar. 
Dlakl aol ceula zaflrish 

mittir. liyetci Vafd ...,__ yO&d8 
Radikal ıoeyaliatlerin mec· 80 ile 90 arasında bir ekaeri

liıte aağ veya ıolcenaha mey-
letmek ıuretile nizımbk vazi- yet temin ettif Jni •&ıtermek· 
feaini taahhlid etmeleri muh- teclir. Bu .parti . namzetlerinin -
temeldir. Komünistler, ıoıya· 88 i rakipsiz intibah edilmiştir. 
listler teıkil tarafından edilecek Biltlln parti batkanları inti-
bir hükümete iıtirlk etmiyecek- hab edilmişlerdir. Bunlann ara-
lerini .CSylü)'Grlar.Mamafi kendi 8IDC1a bqta Vafd bafkanı 
harici siyasetlerine uygun bir Nabaı paşa olmak &zere Jibe
ıiyaset takib edecek olan bü- ral parti başkanı Mahmud Pı., 
kimete yardım edeceklerdir. mefl'utİyet partisi baıkanı Adli 

Parie, 4 (Ô.R) - intihaba- paıa ye diğer zevat bulunmak-
lın ikinci devresinde kazanan tadır. intihabat sükunetle cere-
mühim ıahsiyetler arasında k M 
Lyon şarbayı, radikal partisi yan etmiı ise de yu arı ısır· 
fahri başkanı ve eski bafba- da bUJ karıtakWdar olduğu 
kan B. Herriot ile saylavlar bildirilmektedir. 
odası baıkanı B. F emand Baıbakan Ali Mahir pap, 
Bousson vardır. Hezimete ui· Senato için bllk6met tarafın-
rayan ıizde ıahliyetler araaın- dan ı&ıterilecek ullan 7 
da B. Franklin Bouillon'un İl· Mayuta Vafd partisi ile anla-
mi de zikrediliyor. prak teabit edecektir. 

Bakanlar kurulu aiyual •• 
anıulusal •niyeti tetkik ipa Kral Fudın DİJabet mediai 
Sah ••Ja Çarwuaba·- top- • iPa taJin 9ttiti lri•eeleria 
Jaaacaldaı. • ' .1 ••bf' lıii iı.tiYa ... wf Jeill 

J(ra/ Farllkun spouu bir resmi 

meb'uıan meclisinin toplanacap 
güniin ertesi gtinü açılacakbr. 

Bu eaaı ürerinde partiler ara
IUICla tam anlatma hami ol....-. 



Sahife 2 

Vaziyet 
Bugünlerde 
aydınlanacaktır 

- Baş tarafı I nri sa~·/ada -
Eğer Fransa nmduğumuz gi

bi _ dış siyasasında esasb bir 
değişiklik yapmak karannı ve
rirse kolletif eıaniyete daha 
fazla ehemmiyet Yerecek ol -
!ar sosyetesinin sallanan te
mellerini çöküntüden kurtar
mak yolunu tutacaktır. Bu da 
mütecaviz ilin edilen devlete 
karşı zecri teabirlerin şiddet
lendirilmesi ile kabil olabilir. 

Son gelen haberler Habeşis
tanın arbk müdafaa kabilyetini 
tamamen kaybettiğini batla 
imparatorun kaçmağa mecbur 
kaldığını bildirmsktedir. 
Habeş topraldannın büyük 

bir kısmı ltalyan ordulannın 
fiilen eline geçmiştir. Açık söy
lemek lazımdır ki; vaziyet tah
min edildiğinden daha çok üs-
tün bir çıkmazın içindedir. Zira 
ltalya kan dökerek bir çok 
maddi ve manevi fedakarbk
lara katlanarak Habf'~İstanı is
tila eylemiştir.Döktüğü kanlara 
katlandığı fedakirhldara kartı 
eline geçirdiği topraklardan 
çıkmak iııtemiyeceği işikirdır. 

Uluslar Sosyetesi ltalyayı 

mütecaviz ilin eylemİ.f ve 
on altıncı maddeyi tatbi
ka yani mütecavizi tazyika 
karar vermiştir. Şimdiye kadar 
Fransanın takip eylediği siyasa 
yüzünden tatbikat müessir bir 
şekilde kendisini göstereme
miştir. Şimdi tutulacak yeni 
yolla işe nasıl bir istikamet 
verilecektir? ltalyanın yarattığı 
emri vakii Uluslar Sosyetesi 
kabule mecbur kalacak mıdır? 

Bu takdirde mütecaviz müka
fatlandırılmış olacak on alhncı 
maddenin mana ve mefhumu 
kalmıyacaktır. Bunun neticesi 
olarak ta Uluslar sosyetesine 
beslenen itimadın sıfıra inmesi 
gayet tabiidir. Eğer Uluslar 
şosyetesini kuvvetlendirmek yo
lu tutulacak olursa zecri ted
birlerin şiddetlendirilmesi hatta 
bu hususta ltalyayı Habeşistaoı 
terke mecbur kılacak derecede 
ileri götürülmesi İcab eyliyecek
tir ki bu takdirde Uluslar sos
yetesine bağlı devletlerin ltalya 
ile bir harbı bile göze aldırma
ları gerekecektir. Afrikada
ki bir harbin Avrupaya ateşini 
sıçratmasına uluslar razı olacak
lar mı ? Bu da bayii düşünül
ıneğe değer bir meseledir. 
Kabulü haylıca da güçtür. 

Görü::iyor ki Habet davası 
iki ucu da tehlükeli bir L;esele 
haline gele-iştir. 

Dizer t~rafta:ı Ala11Jlann 
Ren gayri askeri mıntakasına 
girmek st•rctife y;.j>tıklan emri 
vaki karşısında Fransanın id
diaları vardır. 

Aşağı yukan lngiJtere her 
iki davanın ip uçlannı birbirine 
yakın olarak avucunuu içinde 
tutmaktadır. 

Şu hale göre blltün muallak 
meselelerinin halli Fransa ile 
lngiltere araaı10da saraılmıf 

bulunan ahengin ıdacağı şekle 
bağlıdır. F ransanın dq siya
sette beklenen değişikliğin en 
büyük kısmı da burada ken· 
disini gösterecektir. Mnhakkak 
olan cihet şudur ki müphe
miyet ifade eden vaziyete 
vuzuh vermek günleri yaklaş
mıştır. Önümüzdeki haftalar 
içinde çok mühim siyasal 
temaslar ve görüşmelere intizar 
edebiliriz. 
Hakkı C>cako•ıu. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Avukat 

Mustafa Münir 
Ve 

Tayyar Ş. Çullu 
Yazıhanelerini Gazi bulvarı 

21 numaralı bina üst kata (Yeni 
T ubafiyeciler çarşısı) nakletmiş· 
)erdir. S. 2 

tefti AS1ft 

ŞEHİR DABBRLERİ 
. 

Hancıların Hey' et tetkikabnı bitirdi 
Bir müracaatı --------------------------------
Şelırimiadelô hancılarla miil

hakata ve yakın vilayetlere 
işleyen otomobil ve kamyon 
sahip ve şoförlerinden bir heyet 
dün belediyede doktor bay 
Behçet Uz'u ziyaret ederek 
hanlarda belediye namına birer 
sıra memurunun bulundurul• 
mas1D1 istemişlerdir. (150)hancı 
ve şoför namına konuşan bu 
heyet, sıra memurluğu ihdas 
edilmediği takdirde rekabetten 

mühim zararlara uğriyacakla• 
nnı bildirmiflerdir. 

1 z mir limanında yapılacak tesisat 
hakkında bir rapor hazırlıyacaktır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Belediye reisi bay Behçet 

Uz bu mesele üzerinde tetki
katla meşgul bulunduğunu bu
günlerde belediyece lehlerinde 
karar verileceğini bildirmiştir. 

K.Dirik 
Cevab verdi 

Doktor Bay Behcet Uz Dr. 
Mustafa Enver bliatilnlhı açım 
töreni münasebetile Khım Di
riğe bir telgraf çekerek bun• 
dan haberdar etmişti. Kazım 
Dirik şu telgrafla cevab ver
miştir. 

Doktor Bebcet Uz Şarbay 
lzmir 

Büyük doktor bilgininin bu
gün törenle açılan anıb, Izmi
rin yüksek varbğını süsliyen 
bir kıymettir. Değer bilen umu
mi meclis ile tehir meclisini ve 
başaranlan saygı ile anarım. 

Trakya Umumi Müfettiti 
K. DİRIK -······ 19 mayıs 

Jimnastik bayramı 
10 mayısda yapılacak jim

nastik bayramının, Atatürkün 
Samıuna ilk ayak budığı tarih 
olan 19 mayısda yapılması ta
karrür etmiş ve keyfiyet teh
rımız kültür direktörlllğüne 
bildirilmittir. 

Menşe 
Şahadetnameslz mallar 

Meıoleketimizden ecnebi ül
kelere seYkedilmekte olan mal
ların ihracından sonra Ticaret 
odasından meqe şalıadetna
mesi alınamıyacağı malümdur. 
Bu busnata ekonomi bakanlı~ 
ğımn 25-3-936 tarihinde kat'i 
emirleri Yardır. Bu buyuruk 
tarihindea aonra ihraç edilmit 
ve fakat ıneqe phadetnaınesi 
alııımaımt mallar hakkında dlln 
ekonomi bakanlığından odaya 
gelen bir yazıda söıü geçen 
tarihten sonra menşe şahadet
namesiz ihraç edilmif mallann 
vaziyetinin tedkikine devam 
olunduğu ve bu hususla varı
lacak neticeye intizar edilmesi 
bildirilmiştir. 

lzmir limanında yapılacak ye
ni tesisat ile vapurlara kömür 
verme inşaab için lkbıat ve
kaleti namına bir haftadan be
ri şehrimizde tetkikat yapan 
vekalet baş müşaviri Fonder 
Porton ile Iıtanbul liman işleri 
umum müdürü Raufi ve mil· 
hendiı F abreddin tedkiklerini 
bitirerek dün Kara deniz va• 
puruyla lstanbula gitmişler· 

dir. Heyet, lzmir lamanında 
yaptığı tetkiklere ve ihtiyaca 
göre limanın ne gibi tesisatı 

muhtevi olması laı.ımgeldiğine 
. dair hazırlıyacağı raporu ikti

sat vekaletine verecektir. 
Alakadarlar her sene ihracatı 

artan lzmir limanında ne gilıi 

yenilikler yapmağı muvafık gö· 
rüleceği hakkında vardıkları 

neticeyi gizlemişlerdir. Bu tesi
sabn neler olacağı tetkikatı 

yapan fen heyetinin Vekalete 
vereceği rapordan sonra belli 
olacakbr. 

Fonder Porten meşhur bir 

Emlik bankası 
Fransız mutahassısı tet
kiklerine devam ediyor 

Hlikümetimix tarafından Em
lak ve Eytam Bankasının in
kişafı ve memlekete daha 
faideli hizmetler ifasının temini 
için celbedilmiş bulunan Fransa 
Kredi foosiyeıi müdürlerinden 
ve ayni zamanda banka müdür 
ve şeflerini hazırlamak gayesile 
açılmlf olan "Mali tedrisat yük
aek mektebi"nin uınumi katibi 
olan Mösyö Hanri Gotran şeh
rimizdeki tedkiklerine devam 
etmektedir. 

Mumaileyhin pek esaslı ve 
şümullü göıiitleri ve çalıf!Da· 
ları neticesinde bankanın mem· 
!ek.ete daha müfid bir tekilde 
hizmet edebileceği kuvvetle 
umulmaktadır. 

T eclkikleri hakkında kendisin
den malümat almak üzere mü
racaat eden bir muharririmize 
mumaileyh Adana ve Mersin
deki tetkikatını bitirerek 

NAZiLLi 
Şeyahatı nefell geçU 
Tilkilik Parti ocakları ve 

Altınordu spor kulübü tarafın
dan tertib edilen Nazilli gezin· 
tisi Pazar günü kalabalık bir 
gezginci kütlesinin iştirakiyle 
başarılmış ve hakikaten çok 
neşeli geçmiştir. Misafirperver 
Nazilli halkı misafirleri istas
yonda karşılamak suretiyle çok 
sıcak ve saınimi bir alika gös
termiştir. 

Trenden indikten sonra şirin 
Naıilliıı\n sokaklanna yayılan 
lımirliler ıehri gezerek iyi va
kit geçirmişlerdir. Bilahare 
yeni yapılan measucat fahri· 
kası geıilmiştir. 

Akşam üzeri dönüşle, Na
zillililer konuklarına ufak pa
ketlere sanlı incir ve ceviz içi 
ikram ettikleri gibi ayrıca çiçek 

Müsyii Hanri Oo!ta11 

Izmire geldiğinı; şehrimiz 
ve Bankanın lstanbul ve Bursa 
ıubelerinde icabeden etüdleri 
ikmal ettikten sonra Ankara' da 
ihzar edeceği Raporunu Maliye 
Vekiletine vereceklerini, rapo· 
run ikmalile Finans Bakanlı

ğına takdiminden evvel bu 
hususda beyanatta balunmakta 
mazur olduklarını söylemiştir. 

Bir toplantı 
Vilayet umumi sıhhat mecli

si yarın saat onda ilbay Fazlı 
Güleçin başkanlığında topla
nacak ve bu toplantıya lzmir
deki bütün bayır cemiyet ve 
teşekküllerinin mümessilleri iş
tirak edec:eklerdir. Toplantıda 
şehrin ve vilayetin umumi sıh
hat işlerinden başka düşmüş 
ve düşmeğe müsteid kadınla
rın korunmaları ve kurtarılma
lan, bunlara iş bulunması hak
kında alınması gereken ted
birler de konuşulacakbr. 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••• 
halindeki pamuklardan rozet 
dağıtmıılardır. Nazillilerin gös
serdikleri bu nazik alika çok 
takdire şayandır. lzmirden bu 
trenle gelen Egespor takımı, 

Nazilliııiıı 6 Eylül spor klübüyle 
yaptığı maçı 1· 3 .nağlub bi
tirmiştir. 

:E::ı::....~.A..1v.[::El.A. Siuenıası TE~fi:,0N 

BUGÜN 
Sinemacılığın fedakarlık ve sürpriz haftası yepyeni ve çok güzel 2 büyük film birden 

1- BEKLENiLMEYEN ŞAHiT 
:MYRNA LOY - ViLLIAM 

2 - HOLiVUT EGLENiYOR 
POVEL 

BiNG CROSBI 
MARION DAViES 

Programa ilaveten : Kediler ve piliçler renkli komedi ve canlı resimler 
Bu fevkalade programdan herkesin istifadesi için saat 7 den itibaren birinci mevki 25 kuruştu 

S 1 d"kk t . 2 - 5 - 8 de Holivut Egleniyor eans ara 1 a . 3,30 - 6,30 - 9,30 da Beklenmiyen Şahit 

mütehassıs olmak itibarile iz
mir limanının ihtiyacını layıkı 

ile tesbit etmiş sa yılıyor. Bil
hassa limaoımızda ecnebi ve 
Türk vapurlarına ucuzca kö
mür verebilecek tesisat bu
lunmaması mühim bir noksan 
olarak görülmektedir. 

Heyet bu noksanı raporunda 
bildirerek tedbir alınmasını, 

Pire limanında olduğu gibi iz
mir limanında da vapurlara 
ucuzca kömür verilebilmesinin 
temini Vekaletten istiyecektir. 

Bekçiyi 
Ağırca yaraladılar 

Namazgah caddesinde Ab· 
dullab oğlu Mehmed ile lbta· 
him oğlu Mehmed ve Mustafa 
oğlu Osman sarhoş oldukları 
halde yolda giderlerken bun
lardan Mehmed bağırıp çağır

dığı sır.tda gece bekçisi Ömer 
tarafından görülmüş ve kendi· 
ferini süküta c!avet ettiğinde 
Mehmedin elinde bulundurduğu 
çakı ile bekçi Ömerin sol kol
tuğu altından ve iki yerinden 
yaralamıştır. Bekçi Ömer de 
kendilerini yakalamak için ta
bancasile ateş etmiş ve Meb· 
medin sağ kaba kısmmdan 

yara!amı~lır. Yaralılar basta· 
neye yatırılmıştır. 

Belediye nıenıurları 
kursu açıldı 

Belediye zabıta memurlarına 
belediye riyasetince açılan 

kurslara dün başlanmıştır. ilk 
dersi şarbay doktor Behçet Uz 
dün akşam belediye evlenme 
dairesinde ( Şehirde oturanlar 
ve belediyenin vazifeleri) mev· 
zulu ilk dersi vermiştir: 

Çocuk 
Esirgeme kurumunun 

yardımları 

Nisan ayı içinde çocuk esir
geme kurumu dispanserine mü
racaat eden 320 basta çocu
ğun muayene ve tedavileri ya· 
pılmış ve ilaçları da parasız 
verilmiştir. 

23 nisan bayramı münasebe
tile ilk okullardaki fakir tale
belere 300 metre önlük ku
maşı dağıtılmış; 57 fakir çocuk 
giydirilmiştir. 

İlk mekteb kütübhanelerine 
konulmak üzere de 500 kitab 
hediye edilmişti:-. 

Evlenme 
Türk maarif cemiyeti resmi 

ilanlar şirketi lzmir müdürü 
bay Naci Tokayın kızı Bayan 
Güzin ile Devlet demiryolları 
yedinci işletme müfettişliği me
murlarından Bay Şani Hendelin 
nikah merasimi dün saat 11 de 
evlenme dairesinde icra kılın~ 
mış iki tarafın aile dostları ha
zır bulunmuştur. 

Genç evlilere kurduklan yu
vayı tebrik eder sonsuz saadet· 
ler dileriz. 

Teşekkür 
Nikah merasimimizde hazır 

bulunan zevatla bulunmayıb 
mektub veya telgrafla thbrik 
lütfunda bulunan zevata ale
nen teşekkürü borç biliriz. Bu 
teşekkürümüze kıymetli gaze
tenizin tavassutunu rica ederiz. 

Giizin Tokay, Şaui Hende! 

s Mayıs -:-a 

D 11 d .... -..... . a ar an ........... . 
····················· sesler ••••••••••••••••••••• 

Bir cevab 
lstanbulda yeni çıkmağa baş· 

lıyan "Açık Söz., un kısaca bir 
köşesi var. Hatice Hatib; her 
gün bu köşeye geçer; günün 
hadiselerinden ilham alarak 
yaı:ı yaıar. Son yazısında, bir 
kitabı babalı bularak almıyan 
ve: 

- Beklerim, bir kaç ay sonra 
.ıokaklarda sahlmağa başla

yınca cildini beş kuruşa alırım 
diyen müşteriye kızıyor: 

(Kitab seven bir adam doy
masını bilmiyen bir aç gözlü 
gibidir, bir aç gözlü nasıl çor
bayı dumanı tüterken içmek ve 
ekmeği fırından çıkınca, taze 
taze yemek isterse kitab seven 

de kitabı ilk basıldığı gün sa
tın almak ister. Bizde eskici 
zihniyetiyle devşirme kitab al
mak istediğini sıkılmadan söy
liyenlerin adedi eksilmedikçe 
Türk münevverinden verimli 
bir mesai beklemeğe hakkımız 
yoktur) diyor. 

Hatic.., Hatib devşirme kitab 
almak zaruretinde kalanlara 
kaı şı çok insafsızlık etmiş. Bil
miyor mu ki yemeğin tuesini 
bulamıyan aç, daima hayatına 

katlanmış, bu katlanışın sızını 

kalbinde duymuştur. 
Kitabın fiatını ,ormak için 

kütüphaneye kadar zahmet ih
tiyar etmiş olan o müşteriye 
benden bin teşekkür... Onu 
oraya kadar getiren kuvvet 
okuma aşkı değil midir? Sev
gilisinin bahasına kudreti yet
memişse ona kızmak değil, acı
mak gerektir. Paranın gözü 
kör, kulağı sağır olmasaydı iş· 

kenbeciden evvel kitab iişıkıııı 
bulurdu. 

Hayır Hatice Hatib, Türk 
münevverinin verimli bir mesai 
vermesi için onun kalbindeki 
ok~ma aşkı kafidir, sen onun 
cebini dolduracak çareyi bu!. 

Murad Çınar 
'7/7.T'/'////YJ///lC~/////I//1. 

Borsa Haberleri 
Dün Borsada 

Yapılan Sahşlar 
~ 

üzüm 
Çu. Alıcı Fiat 
170 Alyoti bi. 8 75 9 62S 

96 M J Taranto 10 50 11 
11 M B Koo 11 S<t 1 l 50 
277 Yekün 

507 636 Eski satış 
507963 uumi satış 

Zahire 
Çu. Cinsi Fiat 
957 Buğday 5 625 6 
180 ton Bakla 4 625 4 525 
115 balye pamuk37 40 

3529 kilo yapak 62 50 63 75 
358 kilo mau 25 30 

• 
Satış 

50 62 
624 

8 30 
79 30 
21 50 
9 91 

41 10 
85 60 
5 27 

23 87 

Le Levant 
Karileri ne 

T ertib heyeti vazifeden is
tinkaf ettiği için bugün gazete 
intişar edememiştir. Yeni bir 
tertib heyeti teşkil etmek z:a
rureti karşısında kaldığımızdan 
karilerimizden özür dileriz. 

"Le Levant" direktörlüğü 
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Türkçeye çeviren: 
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Çar geçid resminden sonra Gran-
düşesin yanında çok kalmadı 

~~~~------·--· Henüz dumanları tüten çiku- - Yaşasın küçük babamız 
latah sütlerini başbaşa içerken Çar, sesleriyle hitam buldu. 
imparator gündelik planını ikinci Aleksandr bu coşkun 
Katyanın gözleri önüne serdi. temennilere ayni coşkunlukla 
O buna sabah raporu diyordu. mukabele ederek : 

imparator raporunu şöyle Sağ olunuz evladlarım, 
anlatıyordu: diye haykırdı. 

- Kilisadaki ayini birlikte Yeni kura efradını neşeli 
dinledikten sonra mesai odama neşeli selamlayarak arabasına 
çekilecek, dahiliye nazırımle atladı. 
çalışacağım. Bu iş te bitince se- ikinci Aleksandr tahta geç-
ninle alangle bir kahvaltı ede- tiği gündenberi bu kadar genç 
riz. Öğleden sonra saat ikide ve neşeli görünmemişti. Geçid 
geçid resmi var. Orada bulun- resminde bulunanların hepsi 
mak için enden aynlacağım. bu J<anaatta idiler. 
Dönüşte Grandüşes NikoJaya General Potapov, Fransız 
uğriyarak kendisiyle konuşa- ataşemilteri general Şanziye 
cağım. Akşama doğru birlikte şunları söylüyordu : 
bir gezinti yaparız. - Bir kaç güne kadar sal-

Katerina parmaklariyle ma- tanatınm en büyük iki icraatını 
ıaya vurmaktaydı: ikmal etmiş bulunacaktar. Saa-

- Grandüşesi ziyaret et- detini taçlıyacak, siyasi hülya-
meni iyi bulmuyorum. Orada sını hakikat yapacakhr. 
muhakkak gecikirsin. Grandü- imparatorun arabasını altı 
şes o kadar geveze bir im- muhafız takib ediyordu. Araba 
dın ki.. Mişel sarayından Grandüşesin 

- Fakat söyliyecek olan ikametgahına doğru ilerledi. 

beoim. Onu dinliyecek deği- •* • 
lim ki.. Grandüşes, hanedan - Sevgili kuzinim, bütün 
içinde bize en müsaid olanıdır. noktalar üzerinde anlaşmış bu-
Kararımdan Grandükleri ha- lunuyoruz. Daha fazla duramı-
berdar etmek vazifesini ona yacağım. Katya bekleyor. Ka-
yükliyeceğim. Görüyorsun ya rımın Kremlinde tetviç edile-
bu tevekkuf zaruridir. ceği haberini hanedanın bütün 

azalarına haber vermeni bek
lerim. içlerinden bazılarının 
dişlerini gıcırdatacaklarını bi
lirim. Fakat bütün bunlar hoş 
şeylerdir. Beni kimse kararım
dan çeviremez. Çarın mutlak 
iradesine en önce kendilerinin 

itaat etmeleri li%1mdır. Ayni 
zamanda 20 ma'1ta Kremlinde 

- Kararını tahriren de bil
Jinnek kabildir. Grandüşes 
• \Jikolada fazla kalırsan beni 
lıekletmiş olacaksın.. Bilirsin 

l .i beklemek hoşuma gitmez. 
Canımı sıktığı gibi başımı da 
ağrıbr. 

- Hayır Katya, :merak et
me... Sana vadediyorum işte ... 
Üçe çeyrek kala burada bulu
nacağım. Mubavermizi zannet
tiğinden daha kısa tutacağım 
Tam vaktinde hazır ol... Mu-
hafızlar merdiveninden aşağı

ya in.. Söylediğim saatta beni 
orada bulacaksın. istersen yaz
lık bağçede bir gezinti yapa
rız. Mart güneşi albnda kolkola 
işıklar gibi dolaşırız. 

Katya hassa kolonelinin se
sini taklit ederek: 

- Yeter •. , Dedi. 
imparator, kumandanı huzu

runda raporunu vermeye ge
len bir zabit gibi sesini kese
rek onu kucakladı. Gülerek 
ayrıldılar. 

* • • 
Smirnodaki geçid resmi as-

kerlerin : 

yapılacak merasimde hanedan 
azalarının kamilen hazır bulun
malarını isteyorum. · 

- Ben elimden geleni yapa
caj'İm. Fakat hakikab anlat
mak ve onları iradenize ittiba 

etmeğe kandırmak güç olacak
tır. Eminim ki merasim günü 

· bir enflüanza salgınından hep
si yatacaklardır. 

- Kendileri bilirler. O za· 
man doktorum hepsini ziyaret 
edecek ve kendilerine Molye
rin tedavisini tatbik edecektir. 

imparator kahkahayla güle
rek Grandüşesin yanından çık
tı. Merdiveni acele indi. 

Gr andüşes tebessüm ederek 
şunları mırıldandı : 

- Nihayet mesud olabildi. 

- Sonu Var-

Balkan konseyi dün 
17 de toplandı 

Konseye T. R. Aras başkanlık etti 
/Jıış ıma/ı ı met sayfada -

ve hükümet adamlarmın hik· 
metivücudu müşkülatı liallet
mekhr. Her halde Balkan an
tantı su~hun idamesi vasıtalarını 
ihzar için elinden geleni yapa
caktır.,, 

Muhabirin; Nöyyi muahede
sinin Bulgarlar tarafından feshi 
muhtemel midir; sualine Aras 
menfi cevab vermiştir. Ve "Bul
garistanm verdiği teminata iti
mat etmeliyiz; demiştir. 

Belgrad 4 (Ö.R) - Bu sa· 
bahki gazeteler, dört gün için 
Belgradın; yalnız Balkan siya
sasının değil: orta Avrupa siya
sasının da merkezi olacağını 

yazıyorlar. 

Ayni gazetelere göre en mü
him hadise Yuoaoistanın Bal
kan antanh konseyine iştirake 

karar vermiş olmasıdır. Yunan 
heyeti, Metaksastan maada 
Politis ve Melas gibi Yunanis
tanın iki mühim diplomatını 
ihtiva etmektedir. 

Gazeteler Metaksasın Balkan 
konseyinde bütün Yunanistan 
namına söz söyliyeceğini ehem
miyetle kaydediyorlar. 

Belgrad 3 (A.A) - Yunan 
başbakanı ile Türkiye hariciye 
vekili bugün saat*l6-30 da bu-
raya gelmişler ve istasyonda 
başbakan ve dış bakanı Sto-
yadinoviç dış bakan muavini 
Martinatz, siyasi şube direktörü 
Andiriç, Çekoslovakya elçisi 
Gerzaviç, dış bakanlık erkanı 
Türkiye ve Yunanistan elçilik
leri memurları ve birçok gaze
teciler tarafmdan karşılanmış
lardır. 

Metaksas ve Rüştü Aras 

VENi ASIR ,. .. ~ ... ..... ... . aahlte ~ 

Son Telgraf Haberleri 

Londra, Ankaranm dostu Uluslar 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Kurumu değişıneJi! 

Bunu lnglllz siyasetinden 
bekleyenler var 

Ankarada lnglllz - TUrk Bal Ayı diye tavsif edllen bu yeni dostluk 
KAMAL ATATURK'Un ilham ve idaresi altında TUrklyenln takip etllğl 
realist siyasetin bir netlc1?sldlr. lnglltere Boğazlarda TUrklyeyl takviye 
etmekle kıymetll bir dostluk kazanm•ştlr. Roma, 4 (Ö.R) - Habeşis

tandaki son vaziyet üzerine 
bnıı lcgiliz gazeteleri B. Ede
nin siyasetine şiddetle hücum 
etmekte ve lngiliz nufuzunun 
büyük bir darbeye düçar oldu· 
ğunu kaydetmektedirler. "North 
Revieu,, lngiliz devlet adam
larınm vaziyete gözlerini kapa
mış olduklarını ve Italyanların 
kazandıkları zaferin yakın şark
ta logiltereyi küçük düşürdü
ğünü yazıyor. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Atina 4 (Özel)- "Eelefteron 

Vima,, gazetesinin Londra mu
habiri bildiriyor: • 

Son zamanlarda, lngiltere ve 
Fransa arasında görüş ihtilafı 
buhranlı bir şekil aldığı sırada 
Fransız matbuatının Italyan 
muhibbi ve Ingiliz aleyhtarı 
kısmı ve bu meyanda "Temps

11 

gazetesi Fransamn Türkiyeyi 
boğazlar meselesini tahrike 
teşvik edeceğini tehdid ma
kamında ileri sürmüşlerdi. 
Fransızların fikrince böy -
lece Ingiltere Akdenizde esa
sen mevkii nazik bir halde 
iken yeni bir mesele ile karşı
laşacaktı. Türkiy~ filhakika 
boğazlar meselesini tahrik etti 
ve lngiliz matbuatının salahi
yettar erkanı, böylece hare
ketten önce, Türkiyenin lngiliz 
hükumeti nezdinde istimzaçta 
bulunarak boğazların tahkimi
ne önceden muvafakatini istih
sal ettiğini ifşa ettiler. F ra n
sızlarm vaziyet hakkında böy
lece aldanmalarının sebebi 
nedir? 
· Bunun cevabını .. T aymis,, 
gazetesinin lstanbul muhabiri
nin dikkate şayan bir mek
tubu vermektedir. Bu gaze
teci şunları yazıyor: 

11 
Ankaranın mümtaz bir dip

lomatı Büyük Britanya ve Tür
kiye münasebetlerinde hasıl 
olan salahı (ikinci lngiliz - Türk 
bal ayı) diye tavsif etmiştir. 

ING1LIZ - niRK 
DOSTLUGU 

Muhakkakbr ki bugün Türk 
hükumet merkezinde lngilte
renin dış siyasetine her zaman
dan fazla teveccüh beslenmek
tedir. Italya - Habeş ihtilafı bu 
his değişikliğinin s-aiklerinden 
biridir. ihtilafın başlangıcında 
lngilterenin hareketindeki ha
kiki saikler hakkında Anka
rada şüpheler vardı. Daha 
sonra Türkler şunu takdir et
tiler ki lngiliz siyasetinin ar
kasında hususi menfaatler olsa 
bile, bunlar ikinci derecede bir 
rol oynadılar ve lta)yanın Ha
beşıstana karşı taarruzunun 
lngilterede uyandırdığı fırtına 
samimi idi. Bunun neticesi ola
rak, Türkiye büliiimeti de 
Uluslar kurumu misakından 
mütevellid vazifelerini tatbik 
eden bir devlete karşı bir · ta
arruz halinde, o devletle teş
riki mesai etmeği kabul etti. 
Lokamo paktının Almanya ta
rafından ihlali de Türkiyenin 
lngiliz siyasetini takdir ettiğini 
göstermesine bir vesile oldu. 

Bu mesele de nazik bir mev
kide idi. Zira Türkiyenin sıkı 
dostu olan Sovyet hükümeti 
Alman hareketini şiddetle tak· 
bih etmişti. Kendi menfaatları 
doğrudan doğruya alakadar ol
madığı için ihtilafa karışmak
tan imtina etmekle beraber, 
Türkiye. lngilterenin uılaşma 
siyasetini terviç ettiğini ihsas 
etti. 

ESKi HATIRALAR 
Türkiyenin umumi harptaki 

düşmanlarından en çok nefret 
edilmiş olan Ingiliz imporator-

•• • •••• •••••• ••••• •••••••••••••••••• ..... . 
Belgrada gelmeden evvel yolda 
Miadonevatz istasyonunda tren
den inerek otomobille Ople
natze gitmişler ve kral Alek
sandrın mezarına bir çelenk 
koymuşlardır. 

Belgrad 4 (Ô.R)- Romanya 
dış bakanı Titulesko buraya 
geldi. 

luğu idi. Çanakkalede lngiliz 
ordusu Osman ı devletine ölüm 
darbesi indirmeye çalıştı. Bunu 
general Altenbinin seferi ve 
Lavrensin hareketleri takib 
etti, Mütarekeden sonra lngi
lizler Anadoluda Yunan istila
sına müzaheret ettiler ve niha
yet Musul meselesi de TürJ. iye
ye gayri müsit bir şekilde hal
ledildi. 

ANANEVİ DÜŞMAN (!) 
Bu birbirini takip eden ha

diselerin lngiltereye karşı tah
rik ettiği iğbirarı zamanın bile 
silemiyeceği zannedilebilırdi. 

Bununla beraber Türkiyenin 
yeni kuruluşundan sonra komşu 
devletlere dost eli uzatıldı. 
"Ananevi dü~man,, say1lan Yu-

nanistanla mukarenet hasıl oldu. 
Bunu Balkan antantı ve Tür
kiyenin uluslar kurumuna gir-
mesı takip etti. Tükiye-

nio bu sağlam siyaseti, 
lngiltere ile dostluğun yenilen
mesile tamamlanmıştır, Gerçi, 

Osmanlı devletinin son zaman
larında da bir lngiliz dostluğu 
vardı, fakat o vakitle şimdi 

arasında büyük bir fark vardır. 

Dünya harbinde11 evvel Tür~ 
kiye her şeyden ziyade Rusya-

dan korkardı ve lngilterenin 
Tür:kiyeye müzahereti yakın 
şarkta Rus nüfuzunu tc:sirsiz 
bırakınağa matuftu. Bugün Türw 
kiyenin Rusya ve Büyük Bri-

tanya ile sıkı dostluk münase-
betleri vardır. Türkiye ve Yu
nanistan arasında da düşman
lık yerine hakiki bir yakınlık 
hasıl olmuştur ve lngilizler 
evelce olduğu gibi arsıulusal 

siyasetlerinde Türk muhibbi 

veya Yunan muhibbi olmak 

zaruretinden kurtulmuşlardır. 

ATA TÜRKÜN REALiST 
SlYASETI 

Büyük Britanyaya dostluk 

hissinin yenilenmesi Kamal Ata

türk ün ilham ve idaresi altında 
Türkiyenin takip ettiği realist 

siyasetin bir neticesidir. Fakat 

lngilizler de kendi tarafların· 
dan buna yardım etmişlerdir. 

Sir Ronald Lindsey Musul 
meselesini idaredeki kiyasetile 
yeni Türkiyeyi idare edenler 
üzerinde çok iyi bir tesir bı-

rakmıştır. Türkiyede lngiltereye 

itimadın canlanmasına en fazla 
müessir olan ise onun halefi 
Sir George Clark'dır. Güçlükle 

dolu altı sene nazik Yazif esini 
büyük sabır ve iktidarla yap
mıştır. iki sene evvel onun ye
rine sir Percy Loraine kaim 
olmuş ve yakınlaşma işini ta
mamlamışbr. 

ANKARANIN SAMiMiYETi 

Türkiyenin lngiltere ile dost
luğunu takviye isteğinin sami
miliği Ankarayı ziyaret eden 
lngiliz ticaret odası mümessil· 
!erine yapılan sıcak kabulle dı~ 
sabit olmustur. Eğer Avru· 
panm vaziyeti bukadar karar· 

s~z olmasaydı, birçok liman 
işlerine lngiliz müesseselerinin 
başlamış olacakları muhakkak
tır. Şimdiki halde yeni tersa
neler inşası için bir lngiliz 
gruhile müzakereler olmak
tadır. 

Türk ve lngiliz görüşlerinin 
birleşemiyeceği bir tek mesele 

var gibi görünüyordu, Boğaz

lar meselesi, Türl<iye bu me
selenin Rus - lngiliz rekabeti 
hasebile diğer devletlerden 

ziyade lngiltereyi alakadar 
ettiğine kanidi. Fakat Türki
yenin Boğazlar mukavelesini 
ımza ettiği tarihten beri 

vaziyet pek ziyade değişti. 

ltalyanın emperyalist emelleri 
Türkiyeye tecahül edilemiye· 
cek bir gibi görünmekte
dir. Diğer her şeyden ziyade 
bu mülahaza buğazlar muka
velesinin tadili için yapılan 

müracaata saik olmuştur. Tür

kiyenin takib ettiği usule mu
vafık yol da bılhassa lngil
terenin tasvibini kazanmak 
emeliledir . Ingiliz hüku-

meti Türk noktaı nazarını 

himaye edince yeni bir Türk -
lnS?iliZ dostluğu mühürlenmiş 

olacak ve bu dostluk yakın 

Şark ile Akdenizde sulhun 
korunmasına çok hizmet ede
cektir. 

· " Sunday Times ,. Uluslar 
kurumu için artık yapacak bir 

iş kalmadı~nı kaydederek ku
rum makanizmasmın değiştiril .. 
mesi için lngilterenin bir te
şebbüste bulunmasını tavsiye 
ediyor ve şu müşahedede bulu
nuyor: 

118. Eden şimdi ne yapaca
cağını şaşırmıştır. Onun siya· 
seti tesirsiz kalmış ve hedefine 
erişememiştir.,, 

0 Times,,gazetesi bil'akis baş 
makalesinde hukiimet erkanını 
müdafaa etmektedir. Bu gazete 
hiç bir zaman hakiki bir lngiliz 
- ltalyan düşmanlığı olmadığını 
iddia ediyor. 

~]ili sigorta şirketi 
ta fi y 1' edilecek ıni'! 

lstanbul, 4 ( Yeni Asır ) -
Türkiye milli sigarta şirketinin 
hesapları müfettişler tarafından 
tetkik edilirken açığı çıktığını 
ve tahkikata başlandığı, bu 
şirketin tasfiye edileceğini Ha
ber gazetesi yazıyor. 

' ' eni denizcilerimiz 
lstanbul 4 ( Yeni Asır ) -

Heybeli ada deniz lisesi me
zunları bugün merasimle filo
muza iltihak etmişlerdir. 

Fransız gazetelerine göre 

In2ili ve ltalyan tezle
rinin arası bulunmalı .. . 

saatının 

lngilte
Ulus· 

Paris, 4 (Ö.R) - "Petit 
Marseilleis,, gazetesinde B. 
Bastior lngiliz tezini şöyle 
gösteriyor: "Mancester Guar· 

dian,, gazztesinin yazdı~ı 
gibi, lngiltere zecri tedbir-

lerin ortadan kaldırılmasına da 
ifrad derecede takviyesine de 

muarızdır. Zira birinci takdirde 
müşterek hareket olmuş olur 

ve şu halde Almanyaya karşı 
da ittifak sisteminden bşka bir 

zıman kalmaz. ikinci takdirde 

ise Avrupada vahim - karışık

lı~lar baş gösterebilir. Şu hal

de zecri tedbirlerin olduğu gi
bi muhafazasından başka çare 
kalmamaktadır. 
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Yeni, uzun bir yolculukla 
sergüzeştler başlamış gibiydi 

Uşaklar a' ları hazırladılar. 
Canbey kimseyi görmeden yola 
çıkmak istiyordu. Kardeşine, 
Sıtkıya kendisini nezaketle kar
şılıyan frenk beylerine selam 
bırakarak atma atladı. Rey· 
monda'om mahzun çehresine 
baktıkça gözlerinin yaşardığını 
görüyordu. Bu sahneyi uzatmak 
neye yarardı? 

iradesine hakim olarak onu 
tekrar selamladı: 

- Tanrı seni korusun Rey
monda... dedi. 

Genç kadın hiç cevab ver
medi. Fakat Sayın Böğürlü 

ileriye atılınca Canbey arka
sından heyecanlı bir sesin: 

- Allah korusun seni kal
bimin sevgilisi ... Yüz sene ya
şasam seni unutmıyacagım, hep 
sana dua edeceğim. Diye hay
kırdığını işidiyordu. 

Atlar hızla ilerliyorlardı. 
Canbey başını çevirmedi bile .• 

YILLARCA SÜREN BiR 
YOLCULUK 

Reymondadan ayrıldıktan 
iki gün sonra Şama yakın bir 
çam ormanına vardılar. Bura
ya kalabalık bir kervan ko
nuklamışb. Yolcuların kimi 

koynundan baştan aşağı yazı 

ile dolu bir tirşe çıkardı ve 
temiz bir Türkçe ile söze gi
rişti: 

- Bey, kılığınızdan Türk 
olduğunuz belli .. Dilinizi küçük 
yaşımdanberi öğrenmişimdir. 

- Siz de yukarı Türkelle
rinden mi geliyorsunuz? 

- Hayır ... Yukarı Türklerin 
yurcllarmı tanımam bile... Rus
yada çok gezdin.ı. Baıkır mem
leketlerine uğradım. Onlar da 
sizin gibi geyinir, sizin gibi ko
nuşurlar. Belki siz de onlar
dansınız. 

- Hayır ben Bayan Avullu 
Uygurum. Gökmogollann san
cağı, altında yaşaram. 

- Ruslann oral dedikleri 
Yayık suyunu bilir misiniz? 

- ismini işitmişim. Fakat 
görmedim? 

- Kafkas dağlarını, idil su
yunu bilir misiniz? Ruslar bu 
idil suyuna Volga diyorlar. 

- Kafkası adım adım tanı
rım. idil suyunu bilmem. 

- Öyleyse Karadenin de 
bilmeuiniz. Yine Türklerin bü
yük akınlarla kuşattıklan Don 
nehrini, Yeşil Tunayı tanımaz-
smız. 

yemeklerini pişiriyor, kimi de _ Hayır görmedim bu ge-
rahatlanıyordu. Kıyafetlerinden 

h h d k 
zel yerleri. .. 

epsinin ıristiyan ol u ları _ Öyleyse dinleyiniz bura• 
belli idi. Yerde yatan denk- daki milletleri size sayayım. 
)ere bakılırsa kabrlarm adam Irkınızın tarihini kucakhyan bu 
akıllı yük)ü oldukları anlaşı- yerlerden size bahsedeyim. Ya-
labilirdi. Herifler ztrh taş1mı- yık ve idil suları ( Oral ve 
yorlardı. Canbeyle arkadaşla- Volga ) arasında Türklerden 
rını görünce baskına uğramış başka Bulgarlar da barınırlar. 
gibi · korktular. içlerinden birisi - Samı Var -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ADIS-ABEBA YANIYOR MU? 

---------------------------------
Habeş hükiimet merkezi 
Goreye nakledilmiştir 

HABEŞ MiLLETi MUKAVEMETTE 
DEV AMA AND iÇMiŞTiR 

Vaşington, 3 (A.A) - Ame· 
rikanm Adis - Abeba elçisi ka
dın ve çocuk 30 Rum ile Ru
sun da Amerikan elçiliğine sı
ğındıklarını, Çünkü asilerin eli
ne düşmeden diğer her hangi 
bir elçiliğe gidemiyecek bir 
vaziyete kalmış olduklannı bil
dirmektedir. 

ISY ANDAN EVVEL 
KAÇTILAR 

Amerikan elçisi isyandan ev
vel imparatorun yanında zev
cesi, kızı ve 12yaşsndaki prens 
Makonnen ile Harrar prensi 
olduğu halde trenle Cibutiye 
hareket ettiğini ve imparatorun 
Kudüse gitmekte olduğu zan
nedildigini bildirmişti. Aynı 
telgrafta şu tafsilat ta mev
cuttu: 

YANGIN GECE BAŞLADI 
Yangın, yağma ve tüfek 

atşleri geceley:n Habeş hü
kumeti Adis-Abebadan aynl
dıktan sonra başlamıştır. Şeh

rin belediye daireleri de yan· 
makta olan binalar arasındadır. 
Şehir içindeki bütün telefon 
muharebatı kesilmiştir. Diğer 
elçiliklerle mektuplar vasttasiyle 
temasa gelinmeye çalışıhyor. 

Po is ve askerlerler tarafından 
şehirde bırakılan mühim mik
tarda tüfek ve cephanenin asi
Jerin eline geçtiği zannediliyor. 
Şehrin büyük postane binası da 
ateşler içindedir. 

HABEŞ HÜKÜMET 
MERKEZi GÖREDE 

Ankara. 3 IA "' ,. • 

1 

daki Habeş elçiliğinin bildirdi
gme göre Habeş hiikümeti 
merkezini resmen Goreye nak
letmiştir. Ve imparatorun riya• 

setinde Adis - Abebada akdo-

lunan son bir toplantıda ba· 

kanlar ve Habeş rüesası 
sonuna kadar mücadeleye de-

vam hususunda and içmişlerdir. 
Habe~ maslahatgüzarı Mar-

cos iJe elçilik müsteşarı Petrides 
Habeşistana dönerek daha 
şimdi başlamakta olan son 
mücadeleye iştirak için bükü
metlerinden meıuniyet istemit
l~rdir. 

NECAŞl CIBUTİDE 
Paris, 3 (A.A) - Negü:1 ve 

ailesinin Cibutiye muvasalabn
da bir senegalli bölük resmi 
selamı ifa etmiştir. Otuz yük
sek Habeş memuru da Negüse 
refakat etmektedir. Hava çok 

sıcak olduğundan seyirciler pek 
azdı. Yalnız bir kaç gazeteci 
ile Adis - Abebadaki ltalyan 
elçiliğinin katipleri bulunu
yordu. 

YUMRUK KAVGASI 
Tren durunca evvela impa

ratoriçe ve arkasından da im
parator inmiştir. lınparator der
hal gazetecilerin uzaklaştırıl
masını rica etmiştir. imparator 
Ha beş elçiliğine giderken bir 
ltalyan resmini çekmek istemiş 
fakat N egüsün maiyeti buna 
mani olmak istediğinden iki 
taraf arasında yumruklar teati 

fENl -A:SIR s Mayıs ıea& 

eykelin açılma töreni parlak oldu 
Elli yıl içinde elli binden ziyade insan hayatı 
kurtaran Dr. Mustafaya lzmirlilerin şükranı .. 

Izmirde elli yıl doktorluk J 
yapmak suretile muhite misilsiz 
hizmetler eden doktor Mustafa 
Eoverio adını ebedileştirmek 
için dikilen heykelin açım tö• 
reni pazar sabahı saat on birde 
yapılmıştır. 

Istanbulda heykeltraş ve res
sam Rabp'a yaptmlan bu hey
kel hakikaten muvaffak olun
muş bir eserdir. Çehre hat
ları, adeta hassas bir objektiften 
çıkmui fotograf gibi merhum 
doktora benzemektedir. Bu 
eserin kendi sanatkarlanmız· 

dan biri tarafından meydana 
getirilişi, kıymetini bir kat daha 
arbrmışbr. Açım töreninde, il
bay, şarbay, parti başkam, ko
mutanlar, sayJavlar, doktorlar, 
meslek adamları ve doktoru 
tanıyan bir çok kimseler hazır 
bulunmuştur. 

lzmir belediyesi namına Şar• 
bay doktor Behcet Uz, bir 
söylev vererek lzmir şehri na
mma belediyenin meydana ge
tirdiği heykelin manasını anlat
mış ve şunları şöylemiştir: 

ŞARBA YIN SÖYLEVi 
Sayın hemşerilerim; 

Bugün lzmirin, Ege mıntaka
sınm değerli bir Türk çocuğu
nun, çok değerli bir doktoru
nun heykelinin a-çılma merasi
mini yapmak için toplanmış 

bulunuyoruz. Doktor Mustafa 
Enver, Ödemişin Birgi nahiye
sindendir. 

1846 senesinde doğan bu, 
Türk çocuğu Birgi gibi 
küçük bir yerden kendi zeka
sile, kendi vergisile, hiç kim
seden yardım görmeden sivril
miş, ilk tahsilini, sonra da 
medrese tahsilini Birgide yapıp . 
tıp tahsili için Istanbula git· 
miştir. O zamanki hekimlik 
tahsilini şimdi.ki ile mukayese 
edecek olursak o zamanki tah
silin büyük bir mana ifade et
tiğini görürüz. 

O DEViRDE HEKiMLiK 
Maarif, bilgi ve bilhassa 

hekimlik hususunda o zaman 
ne halde bulunduğumuzu tabii 
takdir edersiniz. Bu Türk ço
cuğu, Istaubul bbbiyesindeki 
tahsilinden sonra 93 ve Bal· 
kan harplarında vatani va-
zifesini görmüş ve İzmi-
re ilk defa gelmiş olan 
bir Türk doktorudur. O za
manlar lzmirde hiçbir Türk 
doktoruaun bulunmadığını dü
şünürsek doktor Mustafa En
verin, nasıl bir cehalet 
kütlesi içinde ve garazkarlar 
karşısında güç bir mücadeleye 
atıldığını gözlerimizin önünde 
tebarüz ettiririz. 

Cehalet kütlesinin, Türk ol
mıyan doktorlara yardımı ile 
doktor Mustafa Enverin, bu 
büyük adamm nevmidiye ka
pıldığı anlar olmuşdur. 

Bu gibi meselelerde b1rsler1n 
hududu yoktur. Bu, büyük 
doktora cephe almmakla, bü
tün Türklüğün hareketlerine, 
kültür hareketlerine cephe 
alınmak istenmiştir, Fakat 
Mustafa Enver, biç fütur ge
tirmeden mesaisine devam et-
miş ve çok çalışarak muvaffak 
olmuştur. işte, bugün heyke
lini açarken takdis ettiğimiz 
adam, böyle bir Türk çocu· 
ğudur. 

O vak2t Gureba hastahanesi 
adiyle anılan bugünkü Memle
k~t hastahanesinin ilerleme
sinde, modern bir hale gel
mesinde büyük amil olan bu 
Türk doktoru, hulul etme
smı ıyı bilirdi. Onun için 
o zaman iş başındakilere yaptığı 
• - · •,.-• .... '-·--:~~ "'Pvrndivetile 

Üstte doktor Mustafa bey lt.eVkeli, altta lteykelin 
önünde yapılan merasimde hükumet erkônı 

ve askeri ukd11, yallda Şartıay doktor 
Beltcet Uz ve doktor Ali Ag,2/ı 

söylevlerini veriyorlar 

iftihar ettiğimiz modern hasta· 
neyi ihzara muvaffak olmuş; bu 
hastaneyi yalnız lzmirin ve Ege 
mıntakasının değil, hatta Konya 
ve civarının bile ıstıraplarını 
d•ndiren, onlara şifa veren bir 
müessese haline sokmuştur." 

Burada doktor Mustafa En-
verin çalışma tarzından bah
seden belediye reisi, ... onun 

, sabahları erkenden vaıifesi 
başına geldiğini~ günde , on 
beş, on. altı ameliyat ya~ak 
suretile en tehlükeli hast.-larıM 
nın vaziyetlerini kurtarıb mu
hitinin teveccühünü kazandı

ğını söylemiştir. 

50 BiN AMELIY AT 

Büstün dikilmesinde sevını· 
lecek ikinci bir nokta da bu 
eserin, partimizin teşvik ve 
himayesile yetişen genç Türk 
san'atkarı tarafından muvaffa
kıyetle yapılmış olmasıdır. 

Atatürk, iki sene evvel bir 
nutuklannda millete verdiği 

direktifler arasında güzel san
atlar için de mühim sözler söy-
lemişler ve bizlere güzel san
atlaııa· ehemmiyet vermemizi 
bildiı:mişlerdi. Imıır halgeşinin 
bugünkü vaziyeti b~ v~ bunun 
gibi .yeryer yükselen h~ykeller 
aziz .önderimiz Atatürkün ve 
onun , kurduğu cumhuriyetin 
eserleridir : 

Y~şasın Büyük Önderimiz ve 
onun kurduğu Cumhuriyet!.. 

KURDELA KESiLiYOR 
Şarbaydan sonra etibba odası 

adana doktor Ali Agah kısa 
bir söylev vererek ilk defa biA" 

doktor adına dikilen bir hey· 
kelin ilim bakımından büyük 
değeri olduğunu ve lzmir mu
hitinin bir doktora karşı göster
diği yüksek alakayt doktorla
rın büyük bir sevgiyle karşıla
dıklarını belirterek belediyeye 
te'şekkür etti. 

En son olarak memleket 
hastanesi baş doktoru Hasan 
Yusuf bir makasla heykelin 
kordelasinı keserek açım töre
nini tamamlamıştır. 
Tayyare şehitleri ihtilali 

15 Mayısta yapılacak olan 
tayyare şehitleri ihtifali için 
hazırlıklara başlanmıştır. 

Bu tören bu sene çok par
lak ve mükemmel olacaktir. 

Hatib, bundan sonra doktor 
Mustafa Enverin yalnız ve me
sane - taşlart üzerinde 12 bin 
kadar ameliyat yapmış olduğu
nu, yaptığı bütün ameliyatlann 
yekunu 50 binden fazla bulun
duğunu, böbrek ve mesaneler-

Arab Liderlerl Diyorlar ki .. 

deo çıkardığı taşlarla hasta
nede küçük bir müze vücuda 
getirdiğini, Avrupahların tak
dirleriyle karşılandığım, Kızılay 
ve sair şefkat müesseselerinde 
mühim vazifeler alarak mem
lekete muhtelif şekillerde yar
dımlarda bulunduğunu ve niha· 
yet 932 senesinde bayata göz
lerini kapad1ğını, ona yapılan 
cenaze alayının muhitinde ken
disini ne kadar sevdirmiş oldu
ğuna en büyük bir delil tetkil 
ettiğini anlatmış ve belediyenin 
bu Türk Doktorunun memle
kete yaptığı eylikleri göz önüne 
alarak namma lzmirin imar 
sabasmda.en güzel bir yerinde 
bir cadde açtardığını, bir de 
heykel diktirdiğini söylemiş ve 
demittir ki: 

MÜTEVAZI BiR ESER 
- Aramızdan ebediyen ay

rılıp giden. bu zat için bu kü
çük büst, belki büyük b_ir kıy
met ifa<\e etmez. Fakat me· 
deni bir insan sıfatile bnnu 
yapmak boynumuzun borcuA 
dur. Yarım Asırdan ziyade 

Türk sağlığına yaphğı hizmet 
pek büyüktür. Başka, medeni 
memleketlerde onun yaphğının 
dörtte birini yapanlar için hey
keller dikiliyor. 

Büstün yapılmasında yardım
ları görülen Sıhhiye Vekili Dr. 
Refik Saydama, Izmir muha· 
sebei lıususiyesine ve Partimize 
şükranımızı sunmayı bir borç 
bilirim. 

Filistinde bir yahudi 
ekseriyeti olmıyacaktır 

"Noye Zurher Saytung., ga
zetesine son Flistin hadiseleri 
çıkmadan önce Küdüs'ten ya
zılıyor: 

" Eğer Yahudi muhacereti 
bugünkü ölçüde devam ede
cek olursa, daha bu yıl Flistin 
Yahudilerine olduğu kadar 
Arablar için de bir felaket ha
lini alacak olan ağ1r bir eko
nomi buhranını beklememiz 
lazımdır. ,, 

Bir görüşmede, FJistin Arab 
mili müdafaa partisinin genel 
sekreteri Hasan Sidkı el Da· 
jani işte bu mütaleada bulun
maktadır. Hasan Sıdkı, dünya 
Yahudilik meselesinin Yahudi-
lerin Flistine göç ettirilmeleri 
ile düzeltileceği hulyasından 
sakınılmasını hatırlatarak, " ol
sa olsa, bugünkü muhaceret 
politikasına devam edilmesi, 
Fllstin Arablarım, komşu mem· 
leketlerdeki Arablarla müşterek 
bir cephede birleşmeğe sürük
liyecektir. ,. demektedir. 

"Yahudiler, Filistinin, artık, 
kapılarını ardına kadar açarak 
tekrar yahudilerin gelip yer
leşmelerini bekliyen eski va
tanları olmadığmı ve buralarının 
hakikatte, dünya harbından ön
ce 800 bin ~naha karşı kırk 
bin yahudisi olan bir arap ül
kesi olduğunu unutuyorlar. 

Arap lideri diyor ki: "Şimdi 

her yıl kan kardeşlerinden 60 

bin kişiyi göç ettirmek sure· 
tiyle, 400 bin kişiyi buldular, 
birkaç yıl içinde Filistin nüfusu 
içinde çoğunluğu elde etmek 
umudundadırlar. 

Fakat bu olmıyacaktır. Yahu
dilerin aldırış etmemelerine rağ· 
men, ondan önce kıyamet kopa· 
cak ve yahudilerin bu umud· 
larmm gerçekleşmesi onune 
eğer · bu · yıl da 50000 yabudi 
getirilecek olursa, zaruri olarak 
ortaya çıkacak olan bir buh
ranın ilk alametleri olmak 
üzere, daha şimdiden işsizler 

arasında asabiyet ve işsizlik 
alabild;ğine yükselmektedir. 

Hele göç eden Y ahudileriu 
arasında büyük bir nisbet tutan 

komünistlerin bulunmaları ·Ön· 

celeri komünistlik ned. r bilmi-
yen Filistinde, bugün on bin 
yahudi v~rdır· bu buhrana 
kasırgalı bir hava getirmesin· 
den korkulmahdır.,, 

Hasan Sıdkı, bugüne kadar 
göç etmiş olan yahudilerin ço· 
ğunu yerleştirmek kabil olma· 
dığını kaydederek tezini mü· 
dafaa etmekte ve demekte
dir ki: 

"Yahudiler köyde yaşamı
yorlar. Filistinin 400 bin yahu· 
disinden 25 bin kişi köyde, 
geriye kalanı şehirde yaşıyor; 
yeni gelenlerin de yüzde ellisi 
şehre dönüyor ... 
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Fransız intihabatının son neticesi 

5ahlfe s 

Halk cephesi 
Böyle-bir hükumet ek e
riyet temin edebili 
Leon Blumun yeni kabin k 

Fransız ulusu büyük bir ekseriyetle halk toplantısı edip etmiyeceği belli deği dir 
Paris, 4 (Ô.R) - Yeni se- ı 

partileri lehinde reylerini kulandılar 

Paris, 4 ( Ö.R) - Fransız 
milleti iradesini belli etti. Bü
yük bir ekseriyetle halk top
l antı•• partileri lehinde rey 
verdi. Bu son intihabatın asıl 
uüyük muzafferleri sosyalistler 
ve koünistlerdir. Sol cenah 
partileri böylece saylavlar oda· 
sır.da mutlak ekseriyete sahih 
olacaklardır. 

Eski saylavlar odasında an
cak 10 mevkii olan komünist
ler bu sefer 72 meb'us çıkar
mtşlardır. Bunlar fazladan 62 
saylavlık kazanmış oluyorlar. 
Komünistlerin zaferi bilhassa 
Pariste ve Paris mıntakasmda 
pek parlaktır. Zira bu mınta
kanın çıkardığı 60 saylıavın 32si 
komünistlerden çıkmıştır ve bu 
parti mevkilerin yansından faz
lasını elde etmiştir. 

RADiKALLERiN VAZiYETi 
Tahmin edildiği gibi, Sosya

list birliği ye müstakil sosyalist 
partileri - ki hep eski sosya
listlerden mütetekkil bulunu
yordu - asıl sosyalist ve ko· 
münistler menfaatine bir çok 
saylavlarını kaybetmitlerdir. 
Bunların evvelki parlamentoda 
(71) saylavı varken yenisinde 
ancak 36 saylavı olacaktır. Sos
yalistlerle sağ cenah partileri 
arasında sıkışıp kalan radikal 
sosyalistler de (53) mevki kay
betmişlerdir. 

Müstakil radikallerin ve sol 
:enah cumhuriyerçilerinin say
lavları (42) miktarında aıal
mıştır. Bilakis sağ cenahın en 
büyük partisi olan demokrat 
cumhuriyet birliği mevkiini çok 
iyi müdafaa etmiştir. Evvelce 
(81) mebusu varken bu defa 
(92) saylav çıkarmıştır. 8. Louİlı 
Marin'iu idare ettiği bu partiye 
katılacak olan 7 müstakil say
lav da bu rakama ilave edile· 
bilir. 

SAGLAR KABiNE 
YAPAMAZLAR 

Yeni saylavlar odasında sağ
ların sollara karşı çıkarabile

cekleri kuvvet, ancak (240) 
saylavdır. Parlamentonun say
lavlan yekünu ise 618 dir. 

ikinci devreye kalan 7 ba
kandan dördü intıbap edilmiş
lerdir. Bunlar adliye bakanı B. 
Yvon Delbon, başbakanlık 
müsteşarı B. Zay ile iş ve 
maarif müsteşarlarıdır. 

Mağlüb olan üç bakan da 
hava bakanı B. Deat, müstem
lekit bakanı B. Stem ve na
fia müsteşarıdır. Maarif bakanı 

'z:"'FC-

Oeçuı Pazar günü yapılan ilk tkv" se(imıne ait intibalar 
B. Guermut ikinci devrede bineden çekilmek mecburiye-
zaten oamzedliğini geri almıştı. tinde kalacaklardır. Bu da 

bilir. Buna mukabil ayrı komü
nistler, sosyalistler birliği ve 
müstakil sosyalistler gibi kü
çük sol cenah partilerinin ek
seriyetle birlikte hareket et
meleri muhtemeldir! 

Zizaat bakanı B. Nicolle ise kabinenin tensiki veya yeni-
intihabata hiç iştirak etmedi. den yapılması zaruretini ortaya 
Şu hale göre başbakan ka- çıkarmaktadır. 

. SON NETiCE: 
Paris, 4 (Ö.R) - Dahiliye Bakanlığı intihabatın kat'i netice

si hakkında şu listeyi neşretmiştir: 
PARLAMENTO TOPLA
NINCA KABiNE ISTlFA 

EDECEKTlR Partiler Geçen 

Komünistler 
Ayn komünistler 
Sosyalistler (S.F.1.0.) 
Sosyalist birliği 
Müstakil sosyalist 
Radikal sosyalist 
Müstakil radikal 
Sol cumuriyetçiler 
Halkçı demokrat 
Demokrat C. birliği 
Muhafa:ı:aklr 

Yekün 

mecliste 
10 
11 
97 
4S 
21 

158 
6S 
99 
23 
76 

6 

Yeni Kazanç Zarar 
mecliste "Hava,, Ajansının diplomasi 

72 62 O mahabirinin bildirdiğine göre, 
10 O 1 başbakan B. Sarraut eski say-

146 49 O lavlar odasının müddet sonu 
26 O 19 olan Mayıs sonuna kadar şim-

9 O 12 diki bakanları muhafaza ede-
1 lS O 43 cek ve yc-ni parlamento top-

31 O 34 !anınca istifasını verecektir. 
83 O 16 Bununla beraber bu ayın so· 
23 O O nuna kadar vahim kararlar 
88 12 O vermek zarureti basıl olursa, 
11 S O başbakanın daha evvelden is-

614 tifa etmesi de muhtemeldir. 
Bu listeye göre dört mebua- bulunuyorlar. Bununla bera- ELIZEDE BiR TOPLANTI 

luğun neticeleri henüz elde ber, soıyalist ve komlinistle- Paris, 4 ( Ö.R ) - Cumur 
edilmemitfu. rin bilhassa Radikal Sosya- haşkanı B. Albert Debrun ba-

SOLLARIN ZAFERi list partisi zararına zafer kanları Elize sarayında fevkal-
Görülüyor ki yeni parlamen- kazanmasından mliteessir olan ade toplantıya çağırmıştır. Bu 

toda halk cephesini teşkil eden 40 kadar mutedil radıkal ıçtimaın gayasi intihabatın ne-
üç büyük parti ( komlinistler, sosyalistin de bu ekseriye· ticesi, arsıulusal vaziyeti ve 
sosyalistler ve radikal sosya• te iştirik etmiyeceğ"i ve müs- finans vaziyetini tetkik etmek-
listler ) 338 saylav çıkarmış tenkif kalacağı tahmin edile- tir. ......... Konseyın .. ···1ık ... topıantl'sı ........ 
Türk-Yunan 

bir bütün 
dostluğu, bölünmez 
haline gelmiştir 

Rumaoya Dışbakanı 
tarafından 

Belgrad 
hararetle 

istasyonunda elçiler 
karşılandı 

Belgrad 4 ( A.A ) - Ru
manya dış bakanı Titulesko bu 
sabah saat 10, 30 da Belğra
da gelmiş ve ı1tasvonda Yu
goslavya başbakanı Stoyadino
viç, Yunan başbakanı Metak
sas, Yunaoistanıo Paris elçisi 
Politis, Yunan elçisi Kont 
Dampier, Türk elçisi Ali 
Haydar, Çekoslovak elçisi 
Girıa, Yugoslavya dış bakanlık 
muavini Martinatz ve bakanlık 

erkanile Türkiye, Yunanistan, 
Çekoslovakya ve Romanya el
çilikleri memurları tarafından 
karşılanmıştır. 

Titulesko doğrucR saraya 
giderek defterlere ismini yaz-
mıştır. 

Balkan antantı daimi konseyi 
ilk toplantısını dış bakanlık 
dairesinde saat 11 de akdet-
miştir. 

Atina, 4 (A.A) - Başbakan 
Metaksas Tevfik Rüştü Arasın 
şerefine verdiği öğle yemeğinde 
Türk Hariciye vekilinin ziyare
tinden dolayı memnuniyetini 
bildirmiş ve ezcümle demiştir 
ki: 

ilk resmi temasımız: Türk
Yunan kardeşlik dostluğunun 

mümtaz vasfı olan samimiyet 
içinde vukubulmuştur. Bu ayni 
samimiyetin dost ve müt
tefik Yugoslayyanın güzel hükü
m eti merkezinde yapılacak m~
zakerelerde büküm süreceğine 
eminim. Balkaıı antantının dört 

azası arasında mevcud sağlam 
bağların her halde daha ziya
de takviyesine badim olacaktır. 

Tevfik Rüştü Ar as da ce• 
vabında ezcümle şöyle demiştir: 

iki büômeti ve iki milleti 
birleştiren bağların mahiyetini 
burada bir kere daha hatırlat-
maya ihtiyaç yoktur. Biraz son· 
ra müttefik Yugoslavyanın 

merkezine doğru beraberce 
çıkacağımız seyahat başlı 
başına arkamızdaki Kordiyal 
antantın veciz bir ifadesi ve 
memleketlerimi:ıin Balkan an
tantına ve binaenaleyh Balkan
lar kardeşliğine, Balkanlar da
vasına, sulh davasına olan 
merbutiyetlerinin bir remzidir. 

Tevfik Rüştü Arasın kral ta
rahndaıı kabu:a izami bir sa-

çilen saylavlar odasında en "'l 
göze çarpan hadise meb 'usla
rının sayısı 10 dan 72 ye ç ı · 
kan komünistlerin terakkileri· 
dir. Sosyalist saylavların sayı · 

sı da 97 den 146 ya çıkarak 

yüzde elli artmıştır. Bundan 
dolayı, şimdıye kadarki saylav
lar odalarında daima en kala· 
balık parti olan radikal so~ya · 

; listler ilk defa olarak ikinci 
sıraya düşmılş!erd r. Çünku 
158 saylav yerine bu defa an· 
cak 115 saylav çıkarmışlardır. 

Parlamentonun en kuvvet i 
partısı olan sosyali tlerin yeni 
lcabin yi teşkile davet ,.d,'e· 
cekh•ri mu!:ıakknktıt. Bu iti· 
barla alacakları vaziyd d;i ka• 1e 
takip edi~mektedir. So:.yalist 
lideri bay Leon Blum, "Papu· 
laire,, gazetesinde bu \'aziyeti 
şöylece izah ediyor : 

SOS Y ALIST LiDERiNE 
GÖRE : 

"Müşterek hareket içinde 
Üzerlerine düşen mes'uliyeti 
takdir eden sosyalistler, yalnız 
ekseriyet grubunun değil, ayni 
zamanda parlamento11JJn en 
kuvvetli partisi olarak hükümet 
başına geçmek vazifesini kabul 
etmektedirler. Geniş te,kiliitlı 

olmıyan diğer sosyalist saylav
lar da bu ekseriyete iltihak 
edeceklerdir.Yeni halk cephesi 
ekseriyeti içinde soslistler ko
münistlerle Radikaller arasında 
yeni ekseriyetin mihveri ol
muşlardır. Biz, halk cephesi 
bükümetini teşkil ve idare ede
rek bize düşen vazifeyi yap
mağa hazırız. 

Y ARINKI TOPLANTI 
Paris 4 ( Ö . R ) - Hüku

met erkanı yarın öğleden son
ra toplanacaktır. Bunu Elize 
sarayında fevkalade bir kabi
ne toplantısı takib edecektir. 

Paris 4 ( Ô. R ) - " Pelit 
Provençal ,, gazetesi ,osyalist
lerin zaferinden seviniyor. Sos
ya list li:! e~i B. Faure bu ga
zetede yeni teşekkül edecek 
Sosyalist kabinesinin proğ

ramını şöyle hüliisa ediyor: 
SOSYALiST PROGRAMI 
Buhrana karşıdan hücum 

ederek onu yenmek, işsizlikle 
çarpışmak, arsıulusal meselele
rin halline emniyetle çalışarak 

şimdi intizamsızlık içinden sağ· 
lam ve devamlı bir sulha yol 
açmak. Evet, bu maksatJan 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
mimiyet içinde vukubulmuştur. 

Tevfik Rüştü Ar as Çaldaris, 
Makıimos ve Sofulisi de ziya
ret etmiştir. 

Türkiye hariciye vekili bir 
gazetecinin Boğazların tekrar 
askerleştirilmesi meselesi hak
kındaki sualine şu cevabı ver
miıtir : 

Bütün devletlerin cevabları 

istisna~ız Türk tezine müsa
ittir. Takib olunacak usule ıe
lince; milletler cemiyeti kon
seyinde görüşülecek ve mesele 
ihtimal yazın tetkik olunacak· 
tır. Türk bükümeti ve milleti 
Yunanistanın Türk - Yunan 
kordiyaline olduğu gibi Balkan 
a'ltantına da sadakatını göste
ren Yunan hükumetinin beya· 
nalına ve parlamentodaki teza
hürattan fevkalade mütehaasis
tir. 

FrallsLZ Ctımıırhaşka111 A/lıcıt l.rbriifJ. 
tahakkuk ettirmek için sos
yalist partisi hazırdır. im· 
za ve taahhütlerine sadık 

kalarak halk toplantısı prog
ramını tatbik hususunda üze
rine düşen mes'uliyeti kabül 
etmekten çekinmivecektir. 

HAKiKi EKSERiYET 
"Nouvelliste de Lyon" bili· 

kis endi şededir: Yann ne ola
caktır? Parlamentoda hakiki 
bir ekseriyet belirecek mi? 
Gerçi kağıd üzerinde sağ veya 
sol cenah partilerini birl~ştire· 
rek 300 mebustan biraz fazlası• 
nı toplamak ve ekseriyet kur
mak kolaydır. Fakat yarıdan bir 
fazlasile kurulan bir ekseriyet 

mütecanis olacak mıdır? Harici 
emniyeti, dahili süküneti, mali 
salahı, ekonomik kalkınmayı 

temrn edecek midir? 
" Eclareie de l'Est ,. münte

hiblerin ümidle sollara re1 
verdiklerini. artık müsbet bir 
proğram üzerinde iş görmenin 
onlar için vazife olduğunu 
yazıyor. 

iKTiSADi BUHRAN 
"Paris - Soir,, solların mn

vaffakıyetindeki asıl sebebi 
ekonomik buhranın devamınde 

arıyor. Bu buhran küçük 
sanatkarlara, küçük borjova
lara, orta halli tüccarlara daimi 
fedakarlıklar tahmil etmiş ve 
onları müfritler tarafına atmış· 
tır. Halbuki bunlar şimdiye ka· 
dar itidal unsuru sayılan orl• 
bir sınıf teşkil etmekte idiler. 
Yeni parlamentonun dikkate 
değer !lir hali de, bilhassa Pa· 
ris ve mıntakasından çıkan 

saylavlar arasında, ilk defa ola
rak birçok sanayicilerin, avu· 
hatların, doktorların, serbest 
meslek erbabının açıkta kalıp 
yerlerine işçilerin geçmesidir. 
En sağlam sanılan birçok say
lavlıklar elden kaçırılmıştır. 

NELER YAPACAKLAR? 
" Intransıgaont ,. gazeteııi 

72 komünist saylavın muzahe
ret ve belki de iştirakile so -
yalistlerin hükümet başında ne
ler yapacaklarını soruyor. Aca
ba halk cebpesi programınıa 
tatbiki ilemi iktifa edecekler • 
yoksa daha öteye geçerek. 
kendi nazariyelerini tamamı 
tamamına tatbik mi etmek is
tiyeceklerdir? iık faraziye daha 
muhtemel görülmektedir. 
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İslam tarihinden heyecanlı bir kaç yaprak 
Bölem sayısı: 90 Yazan: Tokdil ı 

,Fakat ya Muhammed gelen ordu yerleri titreterek, gök-
'eri çınlatarak üzerimize geliyor. Bir uçtan bir uca say
'ması kabil değil, ova düşmanlarla dolu .. Hepsi de silahlı .. 

Muhammedde bir tebessüm 
uyandı, halkta da bir heyecan ... 
Selman soluk ahb sözüne de
vam etti: 

- Medinenin Sela dağı ta
rafı açıktır. Düşman ancak bu• 
radan hücum eder, beni Kurey., 
ze havalisine bakan tarafı hi
sarlıdır. Oralar sağlamdır, hisa
rın bir ucundan öbür ucuna 
kadar Medineyi çepçevre sara
cak geniş ve derin bir hendek 
kazmak ve düşmanın hücum 
hatbnı kesmek lazım.. Böyle 
olursa kanaatimce muzaffer 
oluruz. 

Birdenbire gürüttüler oldu. 
- Bu nasıl olur! imkanı mı 

var 1 
- Olur. 
- Yapılmaz 
- Yapılır •• 
Muhammed kürsüden kalkb: 
- Ey cemaati Susun, dinle-

yin, bilin ki bu fikir musibdir. 
Hemen harekete geçelim, bu 
gece yerler tayin olunup işe 
başlansın. Bu en doğru bir 
harekettir. Düşman asla bize 
tesir edemez, ve bu böyle ola
caktır. 

..... 

. . . . . 
Kış mevsiminin soğuğu şid

detini gösteriyordu. Hava 
ayazdı. Buna rağmen Me
dinenin bütün halkı kazma 
küreklerini tedarik ederek 
hisardan güdülüp , ayrılan 
çevre etrafmna karargihlarını 
kurmuşlardı, Peygambere kır· 
mızı deriden bir çadır yapılmış, 
herkese nazır bir yere yerleş
tirmişlerdi. 

Etrafına henden kazılacak 
yer Suriyeye müteveccih bir 
açıklıktı, peygamber her kişiye 
birer arşınlık yer verdi. Kazı· 
lacak yer geniş çukurlan atla
yabilecek Arab atlarının sıç· 
rama sahasından genişçe, yani 
dört, beş metro ve derinlik te 
yedi metre kadar olacakh. 

Ansar ve muhacirin ellerin· 
Jeki kazmalar, küreklerle işe 
başladılar. ilk hamlede yalnız 
kazma kürek sesleri duyulu
yordu. Arablar kazmağa koyu
lup kızıştıklan sonra terennüm
ler baş gösterdi. Her tarafta 
bin türlü nağme ve ahenk gay
retlerine eş edip hızlanıyorlardı. 

O gün böyle geçti ... 

Havanın soukluğuna rağmen 

çalışanlar üşümiyorlardı. 
Muhammed dıtha ilk günden 

kazmasını küreğini almış, halk 
ile bc:raber o da kendisine bir 
yer aymp kazmağa koyulmuştu. 

Günler yine böyle geçti. Sa
bahtan başlanıyor, öğleyin na· 
maz ve yemek molası veriliyor, 
tekrar başlanıyor, ikindi füeri 
duruluyor, ertesi sabaha kadra 
da istirahaı ediliyordu. 
Onbeş gün olmuştu. Etraf

tan görünen hiç bir Kureyş 
ordusu ve gelen beher yoktu. 
Müslümanlar bir haylı hendek 
kazıp ilerlemişlerdi. Fakat bu 
son günlerde erzaklarının azal
dığını farkettilcr, gidip bu ka
dar kişi için erzak temin et
mek hurma, süt getirmek an
cak iki üç güne bağh bir şeydi. 
Medine beş dakikalık mesafe
de yanlarında olsa da vahaya 
gıtmek hurmalar1 silkmek 
haylı mesele idi. 

Müslümanlar bunu farkedince 
erzaklarını idare ile kuUanma
ğa başladılar. Fakat ne fayda 
ki açlık dermanlarını kesiyordu. 

ikinci giinü öğleyin karnına taş 
bağlayanlar görüldü. Mubam· 
med de aynı zamanda karmna 
taş bağlamışb. 

Halkm hissiyatını tahrik için 
onlarla beraber çalışırken şun· 
iarı terennüm ediyordu: 

Sen etısar ile muhacirini nui/Jarek eyle 
Se1ı msar ile mulıacüine mağfiret eti 

Allahına niyaz ve dua ha
linde olan bu terennüm müslü
manları coşturdu, kazmalar da
ha kuvvetle iniyor, topraklar 
daha kuvvetle ablıyor, teren
nümler, teğanniler başlıyordu, 
BiZ o kimseleriz ld ömrtimüz oldukra 
Muhammedle dlıat elmefe ahd ve 
ona biat ettik 

O günün akşama da oldu. 
Ertesi gün çadırlanndan hen
dek kazısım tamariılamağa gi
den Müslümanlar; gece Mu
hammede Kureyşin hareketin
den haber geldiğini duydular. 
Kureyş çok yaklaşmış, yollar, 
bulutla örtülü imiş gibi Kureyş 
ve Hayber ordularile dolmuş, 
Medinenin yanındaki Kureyza
yı da kandırmak için ismini 
bilmedikleri birisini gönder
mişler .. 

Öğleden sonra iki müslüma
oın beraber çalıştığı hendeğin 
bir çukurunda; önlerine büyük 
bir kaya çıkmıştı. Aç ve bitab 
kalan iki müslümanın kazması 
kayaya indikçe kayadan zerre 
bile kopmiyor, çeliğe çarpmış 
gibi: 

- Tmnnl diye 
Ses veriyordu. O kadar uğ

raşblar, o kadar uğraşblar ki 
kan ter içinde kalınca yakm
lanndan meded umdular. Bir 
kaç müslüman onlara yardıma 
koştu, fakat şayanı hayrettir ki 
ayna neticeyi aldılar, Kayanın 
sertliğine kazmaları işlemedi. 

Derken bu kaya hendeğin 
içinde çalışan Müslümanlara 
adeta ogünün mühim bir me-

selesi hükmüne geçti. Hatta 
Ali de geldi, tecrübe etti. 
Kaya: 

- Sen misin!!? 
Bile demiyordu. Nihayet Mu

hammed bunu duyunca otarafa 
doğru yürüdü. Kayaya ykk
laşh: 

- Çekilin bakalım, bir de 
ben tanıyayım .. 

Ali: 

- Va Muhammed hepimiz 
de kazma ile · vuruyoruz, ka
yayı parçalıyamadık. 

Muhammed elindeki kazmayı 
kaldırdı: 

- Bismillah, Allahüekber ! 
diye kayanın ön tarafından bir 
yere şiddetle kazmayı indirdi. 

Kayadan sağa doğru sıçrayan 
bir şerare çıkmakla bera
ber büyük "ir parça . kop
tu. Her kes heyecan ve 
hayretle haykırdılur. Muham
med kazmayı kayaya, daya
yarak: 

- Müslümanlar nic."e yıl son
ra Süriyeyi, Bizansı fethede
ceklerdir, dünyanın pek çok 
yerleri lslamiyete boyun eğe
cektir. Sıçrayan şerrarede Kay
serler:n, Kisraların, Fir'avun· 
ların hükümdarların yıkılan 

. taht ve tadarım seyrettim. 
Dedi ve yine kazmasını kal

dırıp iki şiddetli darbede ka
yayı parçaladı. Muhammed za
ten kuvvetli, cengaver, kah
raman bir kişi idi. Fakat ha
!':ka denilecek kadar inat "'e 

salabet gösteren bu kayayı 
birdenbire parçalayışı Müslü
manlar indinde ilahi bir kuv
vete hamledildi. 

. . . . . 
Hay bin Ahtaµ ordular daha 

Medineye yaklaşmadan hızla
narak beni Kureyzenin köyle
rine girmiş reisleri Kabı göre
rek: 

- Ben binlerce kişilik orau 
He Medineye geliyorum, Kureyş
ler de bizimledir, biz Muham
medin ve arkadaşlarının kanına 
susamış insanlarız, ıntikam ala-
cağız. Siz de bizim gibi kitap 
ehlisiniz beraber olun bize ilti· 
hak edin, şöyle olur, böyle olur 
diye Kaabı kandırmıştı. Kaab: 
kabilesiyle birlik ordnya iltihak 
edeceğine söz verdi. 

Fakat bu haber sür'atle Mu
hammede yetişti. Görüştükle
rini tesbit edememişlerdi ama 
Hayın Kaabı gördüğünü ve 
Kaabda da fevkaladelik başla
dığını anlattılar. 

Muhammed Sad bini ibadeye: 
- Git Sad 1 Dedi, beni Ku

reyza reisi Keabı gör, bana; on
ların ahdlarını nakzettikleri ve 
bizimle yapbklan sulh muahe
desini bozarak Hayberlilerle 
Kureyşlere iltihak edecekleri 
haberi geldi. Git 1 Güzelce gö
rüş, şayet muahedeyi bozmuş
Iarsa bu haberi etrafa yayma· 
dan bana getir. 

Sad arkadaşile beraber 
kalktı Beni Kureyza hisarları
?~ kadar vardı. Kapdar k~pah 
ıdı, 

- Heyyyyl Beni Kureyzalı~ 
lar, Keaba haber gönderin, 
ben Muhammedin elçisiyim bir 
sözüm var ona ! 

Diye haykırdı. Nice sonra 
hisarın üstünde Keabi beyaz-
lara bürünmüş bir heyüla gibi 
göründü: 

- Ne var? Ne istiyorsunuz? 
- Aşağı in Keab! 
- Hayır söyleyin oradan 

işidiyorumt 

Karşıdan karşıya bağırarak 
yapılan bu muhavere şöyle de
vam etti: 

- Ben Peygamberin emrile 
geliyorum, sana H yberlilerden, 
Kureyşten haber gelmiş, sakın 
onlara iştirak edeyim deme, 
zira biliyorsun ki bizimle mua
heden vard1r, akibetiniz iyi 
olmaz. 

Keab, kahkaha ile gülerek 
sözü kesti .. 

- Söyleyin Muhammede biz 
onu tanımıyoruz. onunla yap• 
tığımız muahedeyi de tanımı· 

yoruz. Varın ne haliniz varsa 
görünl 

Diyerek ve başka söz bekle
meden hisardan indi, gitti. 

Sad, yumruklarını sıkarak 
kaleye uzatb: 

- Hainler! sonunuzu 
görürüz! 

• Muhammed bu haberi alınca 
hiç ses çıkarmadı, headek ka-
2ıhnası çok ilerlemiş ve bitmesi 
bir günlük emeğe bakıyordu. 
Peygamber haber aldığı günü 
akşamı bütün müslü~an!arı 
toplamış; geniş bir meydan· 
hkta bir daire şeklinde 
toplanan Medineli araplar, müs-
lüman ensar ve muhacirler 
Muhammedi dinliyorlardı, gü
neşin son ışığı Sela dağmın 

eteklerine veda ederken akşam 
karanlığı onun arkasından ağır 
ağır gölgesini yayıyor, etrafı 
gittikçe gölge ve gittikçe ka
ranlık basıyordu . . 

- Sonu var - . 

Son hafta koşuları da 
hararetli geçti .. 

Hususi muhasebeye aid ilk 
bahar at koşuları pazar günü 

yapılmışbr. Havanın bulutlu 
olmasına rağmen koşu merak
Jılan yine Buca alanını doldur
muşlardır. 

Dört haftadan beri devam 
eden Islah encümeninin kosu

ları lzmirdeki mevcud at

ların kuvvetlerini aşağı yukarı 

meydana kovduğu cihetle fa
voriler herkesce malüm bulu· 
nuyordu. 

Birinci koşuya alb hayvan 
tştirak etti. Mesafe geçen haf
takinden 200 metre noksanile 
2400 dü. Maamafih bu vaziyet 
neticeyi değiştirmedi. Yine Sa
da birinci, Ünlü ikinci, Al Der
viş üçüncü geldı. 

ikinci koşu, çok iddialı bir 
yanş idi. Emir Salibin Önsan 
ile Memduhun Şilemi arasında 
günlerdenberi münakaşa devam 
ediyordu. Mesafe 1800 metre 
idi. Beş lıayvan kaydedilmişti. 
Benlardan lsmail Efenin Yö
rükü çıkmadı. Febminin Ok
yayı da daha ilk çıkışta koşu· 
dan vazgeçti. 

Mücadele Şilem'le Önsar 
arasına çok heyecanlı safhalar 
arzeder~k devam etti. Şilem 
hakikaten yüksek kudret ve 
kabiliyetini ortaya koydu. Hayli 
mühim farkla birinciliği aldı. 
Ônsar ikinci, Andıran üçüncü 
kaldı. 

Üçüncü koşu için beş hay-11 
van yazılmıştı. Bu yarışa Bek
yar ile T oeru kayıdlı bulun· 
malarına rağmen çıkmadılar.Ma· 
rkis bu yanşın geçen koşulara 
nazaran en kuvvetli favorisi idi. 
Yalnız Erol'un çok neşeli bu
lunduğu ve gösteriş itibariyle 
Markisten daha iyi bulunuşu 
birçok kimseleri aldattı. Müte-
kabil bahiste Erol üzerine bilet 
alanlar hayli çoktu. Fakat neti
cede Markis birinci, Barç ikinci, 
Erol üçüncü geldi. 

Çifte bahıs için birinci ve 
dördüncü koşular ayrıldığı için 
dördüncü koşunun ehemmiyeti 
büyüktü. Bilhassa bu koşuya 
yeni hayvan olarak evvelki yıl
larda muvaffakıyetler kazan
mış Bozkurt de iltihak eyle
mişti. 

Geçen hafta Ceylanın elde 
ettiği muyaffakıyet tahminlerin 

dağılmasına sebebiyet veriyor
du. Allı hayvanın boğuşması 
çok çetin oldu. 2000 metrelik 
mesafede aşağı yukarı hayvan
lann hepsi zaman zaman birin· 
ciliği ele geçirdiler. Araların
daki mesafeler de çok kısa id1. 
At başı beraber koştukları 
dakikalarda hayli uzun sürdü. 
Yarış sonuna doğru Ceylan 
önde tribünlerin önüden geçti. 
Alemdar peşini bırakmıyordu. 
Hakemin önüne geldikleri z.a
man yapbğı bir iki sıçrama ile 
hemen parmaklarla ö!çülecek 
mesafe farkile Alemdar birin
ciliği aldı Ceylan ikinci Kühnur 
üçüncü geldi. 

Seyircilerin pek çoğu bu 
küçük farkı sezemediklerinden 
aksi mütalealar serdine kal
kıştılar. 

Beşinci ve so_nuncu koşuya 
da beş hayvan iştirak etti. iki 
haftadanberi birinciliği bırak
mıyan Gulzar yine birinciliği 
muhafaza etti. Tihi ikinci Kon
tes üçüncü geldi. ·-· ····-·. 
Kız Lisesinde 
atletizm bayran11 

Pazar günü öğleden sonra 
kız lisesinde bir atletizm bay
ramı yapılmış; kız atletler; bi
rinci ve ikinci devre grupları 
arasında yapılan rr.üsabakalara 
iştirak etmişlerdir. Bilhassa 
Voley müsabakası çok hararetli 
olmuş ve birinci devre çocuk
ları kazanmıştır. Umumi tasnifte 
neticeyi puvan itibarile ikinci 
devre kazanmıştır. 

• •••• 
Memel 

Ve Danzig işleri 
Paris 4 (Ö.R) - "Depeche 

de Toulouse,. gazetesi Avustur· 
ya üzerinde tehlike mevcud 
olduğu kanaabndedir. Bu ga-

zeteye göre ya Avusturyaya, 
ya Memel veya Danzige karşı 

Almanya bir darbe haz1rlamak-

tad1r. Bunun ne olduğu yakın
da öğrenilecektir. " Tereyağı 
verine top yapalım 11 diyen ge
neral Göringin ekonomik kon· 
trol haşana geçirilmesi sebebsiz 
değildir. 

" 
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·Hergün 
Bir fıkra 

Bil 

Yaza11: Eczaa Kemal Akta$ 
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Yapışkan 
kelimeler -.-..--Arapçadan alıştığımız şed
ddenin tesiriyle bazı kelimeleri 
yapışkan okuyanlarımız hili 

vardır. Yapışkan okumak, ya· 

pışkan söylemek nedir deme
yiniz. Mesela şu bizim koca 

kulaklı eşeği şedde okuyarak 

(eşşek) diyenlerin ağzma dik
kat ediniz. (Ş) harfı bir yere 
yapışmış, adeta ağdalaşmış 
gibidir. Son zamanlarda tarihin 

(sümer) elimesi ağızlarda çok 

dolaşmağa başladı. (sümerbank) 

her ağızda yer tuttu. Neden
dir ki bu arapçenin şeddesi 
bu saf Türkçe olan sümer ke
limesine de musallat oldu. Sü
meri bazı ağızlarda sümmer 

şeklinde işitiyoruz. Her kelime 
şedde alamaz. Mesela Rasim 

adı Rassim olamaz da hamal 
mükemmelen hammal oluyor. 

Şedde Türkçede yoktur. Arab 
dilinin etli (h) farı iJe gırtlak 

Ayınları, yapışkan şeddeleri 
hala dilimizin ucundadır. Bir 

arab gibi Ayın çatlatanımı7. 
gırtlaktan gelen (b) larımız yok 

amma arabın şeddeleri neden
dir bılmem hala dilimize yapış
mışhr. Bu yapışkan şeddeyi 

de silib kaldırmalıyız. Ağdalı 
değil akar su gibi tabii ko
nuşmalıytz . 

Kuşadası Sulh Hukku Hak 
yerinden: 

Orman :daresi tarafından Sö
kenin Yeni köyünden muhacir 

Himmet oğlu Şakir ile Göme
les köyünden Mehmet oğlu 

Hüseyin aleyhine açılan tazmi
nat davasının yapılmakta olan 
duruşmasmda: llan yoluyla ya
pılan tebliğatJa gelmiyen dava 

olunanlardan Şakire hukuk usul 
mahkemeleri kanunun 398 ve 
400 üncü maddelerine dayana
rak gıyap kararı tebliğine karar 
verilmiş olmakla yerinin belli 
olmaması yüzünden ayni kanu
nun 141 inci maddesine göre 
duruşmanın acık bırakıldığı 
13-5-936 çarşamba günü saat 
on dörtte Kuşadası sulh hukuk 
hak yerine gelmesi geregi bil-
dirilir. 1141 (856) 

HARAÇÇI K.! .. RDAŞLAR 

Lüks ve modern mobilya evidir 
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lıtanbul eski Alemdar 
sıhhat yurdu "926-32,, 

hekimlerinden 

DOKTOR 
SÜLEYMAN 
SIRRI TİNEL 

Kutadası Asliye Mabkeme
&inden: 

Kuşadasının Camii kebir ma
hallesinden Ibrabim kı:ıı Pen· 
benin haJen yeri belli olmıyan 
kocası Sakızlı Ali oğ:u .Hida
yet aleyhine açbğı boşanma 
dava81ndan duruşma gilnil ola
rak tayin olunan 11-5-936 
pazartesi saat onda dava olu
nan Hidayetin Kuşadası asliye 
hukuk hak yerine gelmesi 
gereği usulün 141 ve 142 nci 
maddelerine göre ilanen bildi-
rilir. 1140 (857) 

Doktor 

Fahri Işık 
hmir Memleket Hastanesi 

Rontken mütehaassısı 
Her Nevi RONTKEN 

Muayeneleri 
Ve Elektrik Tedearileri 

Yilriiyemiyen ve bilhassa 
RAŞiTiK çocuklara Ultra • 
Viole tatbık ve Rontken 
ile KEL tedavileri yapılır. 

ikinci Beyler sokak fırın 
karııaı No. 25 
Telefon: 2542 

H 3. (182) 

lzmlr BeledlJealnden : 
- Senelik kirası aekiz yh 

lira bedeli muhammenli Glzel-
yah deniz banyonlannın iki 
sene m&ddetle kira"ı bat sek· 
reterlikteki tadil edilen şart· 
name veçhile 8-5-936 cuma 
ıilnll saat on altıda açık artır· 
ma ile ihale edilecektir. iştirak 
için yüz yirmi liralık muvakkat 
teminat makbuzu veya banka 
teminat mektubu ile ıöylenen 
gln ve aaatte encilmene geli
nir. 22,25,30,5 1051 (812) 

Senelik kiram on lira bedeli 
ınuammenli Fevzi paşa bulva-
nmn Kuzuoğlu çartısına bakan 
kı1DUDdaki yol fazlasının bir 
aene müddetle kirası bqsekre
terlikteki şartname ftÇ)ıile 

8-S-936 Cuma gilnü saat 16da 
•k arttırma ile ihale edile
cektir. lıtirlk için bir liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
alylenen g6n ve saatta Bele
diye encümenine gelinir. 
21-25-29-5 1041 (807) . 

38 No.lu adanın 87 numaralı 
2229 metre murabbaındaki ar· 
ADID beher metre murabbaı 
436 kuruıtan 9718 lira 44 ku
ruş muhammen bedel üzerin· 
den 15-5-936 cuma günü saat 
16 da kapalı zarfla ihale edi
lecektir. Şartnamesini görmek 
üaere baıkitibliğe, iıtirik için 
de 729 liralık muvakkat temi
nat makbuzu veya banka te
minat mektubu ile kanunun 
tarifi daıresinde teklifler aza
mi o gün saat 15 şe kadar 
encümen reisliğine verilir. 

1-5-12 1111 (840) 

Satılık motörü 
olanlara 

15 ili 25 beygir arasında 
motiiril olanlar büyük Demir 
laanmda Esad Ôzbaya müra
caatları. Soğuk kafa tercih 
edilecektir. f 860l 

YENi A81R =-

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri 

578 Bornova Bayraklı 

No. ıı Nev'i Depozitosu 
T. L. 

Sahil caddeli 10 Kahvehane 100 
Mevkii ve numarası yukarıda yazılı mülkün bedeli peşin veya 

8 taksitte ödenmek üzere sahtı 9·5-936 cumartesi günü saat 
10 da ihale edilmek üzere açık arbrmaya konulmuştur. 

istekli olanların hizasında yazılı depozitoyu veznemize yatırarak 
artırmaya gelmeleri ve yanlannda üçer fotoğraf getirmeleri ilin 
olunur. 28, 5 1084 (826) 
. 
lzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye 
Müdürlüğünden: 

Viliyet husui idaresine aid Ödemişin Gölcük yaylasında kiin 
12 oda ve iki büyllk salon bir mutbak bir çamaşırhane sıcak ve 
ıoğuk duş tertibab ve su tesisahnı havi 30 karyola iki büfe ve 
lokanta levazımı ve bunlardan başka demirbaş eşyssı bulunan 
Galcük oteli 1 haziran 936 tarihinden itibaren 31 mart 939 tari
hine kadar ilç sene müddetle icara verilmek ilzere 27 nisan 936 
tarihinden 11 mayıs 936 pazartesi günü akşamına kadar 15 gün 
müddetle ve açık arhrma ile müzayedeye çıkanlmıı olduğundan 
talib olanlann ve şeraiti •nlamak istiyenlerin Ödemi, hususi mu
hasebe dairesinde müteşekkil koruiıyona ve lzmirde hususi he
sablar müdüriyeti varidaf kalemine ihale gününden evvel baş-
vurmaları ilin olunur. 1145 (858) 

lzmir liman işleri umum müdür
lüğünden: 

Olbaptaki şartnamesi mucibince 1936 yılı Haziranı başından 
1937 yıb Mayıs sonuna kadar lzmir limaaına gelecek vapurlardan 
idarece yapılacak boıaltma ve yükleme itinden ambarla vinç 
arası hi:ımetile şatta yapılacak işlere ayn ayrı fiat verilmek 
üzere bu hizmetler ton besabile açık eksiltmeğe konmuştur. 

Açık eksiltme mayısın yirminci Çarşamba günü saat 15 de 
liman işleri umum müdürlüğü binasında mildürler encümeninde 
yapılacaktır. Eksiltmeye girmek için ambarla vinç arasıhizmeti 
için 2000 ve şat jşleri için 2000 lira depozito veya bu miktarda 
banka teminat mektubu vermek şarttır. Şartnameyi görmek 
istiyenler yazı işleri şefliğine müracaat eyJemelidirier. 

Kuşadası sulh Hukuk hakim
liğinden : 
Kuşadasmm Türkmen ura

mından müezzin oğlu Ali tara-
fından lzmir Karşıyak.ı Şayeste 
sokağında fotoğraf cı Kuşadah 
Ahmet yananda anası Emine 
Dudu ve arkadaşları aleyhine 
açılan izalei suvu davası üzeri-

3-5 1139 ( 845) 

ne yapılan kanuni tebligata 
rağmen gelmiyen mezbure Emi
ne Dudu hakkında gıyap ka-
rarı verilmiş ve duruşma 6-5-936 
çarşamba günü saat 14 e · bıra
kılmış olduğundan tarihi ilan
dan itibaren beş gün zarfında 
itiraz etmediği takdirde durut· 
maya kabul olunmıyacağı ilin 
yoliyle bildirilir. 1142 (855) 

ıu c as.c. 

ÇOCUK 
HASTALIKLARI 
~lÜTEHASSISl 

Or. Be~cet Uz 
Hastalarını her gün 11,30 

dan saat on üçe . kadar 
Beyler sokağındaki kıliniğin
de kabul eder. Telefon 3990 

..... s 

Doktor 

Kemal Şa~ir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütebuaası 

Muayenehane : ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: KCSprü t'apur iskelesi 
Berat aparhmanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

Göz, He~imi 
MlTATOREL 

Adres - Beyler Numan 
Zade sokağı Ahenk mat-
baası yanında. 

Numara: 23 
Telefon: 3434 

(229) 

Zayi mühür 
25-4-936 tarihinde yedimde 

bulunan çanta derununda şah· 
sıma ait mührümü zayi ettim. 
Yen;sini çıkardığımdan eskisi
nin kıymeti k~lmadığmı ilin 
ederim. 

Adres: 
Cedid mahallesi 550 soka
ğında 47 numaralı evde 

Kadriye 
3-3 (843) 

.... , .• , ... 
< 

Yalnız toptan sabşlan için lzmir umum acenteliği Nef'i Nacı 
ve J. C. He-:nsiye müracaat ediniz. Salih ağa hanı ikinci kat 
No. 113. Posta kutu!u 224 Telefon 3465 

G BiPiN 

Bu tek kqeli, 
en tiddetli ve en inadcı 

bat ağnlannı keıer, rahat 
rahat uyumanızı temin 

eder, midenizi bozmaz, 
kalbinizi ve böbrek· 
lerinızi yormaz 

Soğuk algınlığına, nezieye ve her 
türlü asabi ağrılara karşı yalnız ve 

DAiMA GRiPiN ! 

Fenni Gözlükcülük 

ECZANf:~ 

HİLAL ECZANESİ 

HER NfVi FENNi 9ft7ı OK 
Altın, nikel, elektroyalviz, selloloit, has baga her türlü çer• 

çevelerle pantoskopik, silindirlik, siferik, iki mihraklı, uzaktan 
veya yakından her tilrlü gözlükler, tayyare ve ıoför gözlüklerile 
ıüneı ve toz gözlükleri, bütün optik ilemin bütün icabatı. G6ı 
hekimleri için muayene kutulan, alit ve edevat deposu 

TOPTAN ve . PERAKENDE 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentesi 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
GANYMEDES vapuru 20 ni

ıandan 25 nisana kadar Anvers 
Rotterdam,Amsterdam .ve Ham 
burg limanları için yük ala-
caktır. 

UL YSSES vapuru 1 mayısla 
gelip ayni günde Burgas, Var· 
na ve Köstence limanları için 
yük alacakbr. 

CERES vapuru 4 mayısta 
gelip 9 mayısta Anvers, Rat-
terdam, Amsterdam ve Ham· 
burg limanlarına hareket ede
cektir. 
SVENSKA ORIENT Linien 

VINGALAND motörü 30 
nisanda gelip Rotterdam,Ham· 
burg (doğru Bremen) Copen· 
hage, Danzig, Gdynia ve Is· 
kandinavya limanlan için yük 
alacaktır. 

SERVIC M9ARITtME ROUMAIN 
PELEŞ vapuru 12 mayısta 

gefip 13 mayısta Pire, Malta ve 
Barselone limanlarlna hareket 
edecektır. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 
acenta mes'uliyet kabul etmez. 

Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasmda FRA TELLi 
SPERCO acentesine müracaat 
edilmesi rica olunur. 

T clefon: 2004-2005-2663 

l w. 
N. ·V. . L 

F. H. Van Der 
Zee & Co. 

DEUTCHE LEV ANTE LlNIE 
ANGORA vapuru balen li-

manızda olup Anvers, Rotter
dam, H~mburg ve Bremen 
Direkt için mal yüklemektedir. 

SAMOS yapuru 6 mayısta 

bekleniyor. Anveu, Hamburg 

ve Bremenden yük çıkaracaktır 
ANDROS vapuru 12 mayısta 

bekleniyor. 16 mayısa kadar 
Anvers, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen Direkt için yiik 
alacaktır. 

ı AMERICAN EXPORT LINES 
EXHIBITOR vapuru 20 ma

yısa doğru bekleniyor.Nevyork 

için yük alacaklar. 

Service Maritime Roumain 

Spanskelinje • Oalo 
BOSPHORUS motörü 9 ma

yısta bekleniyor. Yafa ve ls

kenderiyc için yük alacaktır. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi· 
ritilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 - 2008 

METALLUM 
Yeni çıkan çifte splrallı 

METALLUM 
Lambasını alarak diğer lam

balara nazaran sarfiyattan 

yüzde yirmi daha karla 
olursunuz 

M.TevfikBAYKENT 

Ef ektrik, telefon ve malze
meleri depoau Ve Simens 

fabrikalan mümessili 
Pqtemalcılar 77 - 79 

Tel. 3332 

··········~~~·~~······~:~i\i'i~·····~~~~··········~ 

ıtA<: 

HAMDİ NÜZilET 
Sıhhat Eczanesi . . . . 

• • . -.. BAŞDURAK 
Biiyük Salebçi oğlu ham karşınada E 

...............•.•.....•.........•....•.••.. : 
•••••••••••••••••••••••••• 

Pastil Antiseptik 
KA.NZ""CJK 

• 

T eneffüı yolJariyle geçen hastalıklara kartı koruyucu, 
tesiri kat'i pastillerdir. Nezle, Bronşit, Grip ve Boğaz 
rahatsızlıklarında, ses kısıklığında pek faydahdır. 

İngiliz KANZUK eczanesi 
Beyo v lu • lstanbul 

VENi ASIR 
~--

Oliver Ve Şü. 
LlMİTET 

Vapur Acentesi 
CENDEU HAN BıRiNCf 

KORDON TEL. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

OPORTO Vapuru 20 may" 
Loadra, Hull ve Anverlten 
gelip yOk çıkaracaktır. 

FLAMINIAN vapura 22 ma
yıs Liverpool ve Svanseadan 
gelip yük çıkaracakbr. 
DEUTCH LEVANTE LINIEN 

HERAKLEA vapuru 8 ma· 
yıs Hamburg ve Bremend~n 
gelip ytık çıkaracakbr. 

NOT : Vürut tarihleri va
purlann İlimleri Ye naylu~ üc
retlerinin deiitikliklerinden me 
ıuliyct kabul edilmez. 

ta bipi eri 

Mu7..affer Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 
Beyler - Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma Ye ıaJı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

BERLIN 
ViYANA 

VE 
PARIS 

Moda aleminin 1936 senesi 
için kabul etttiği 

40 
Renk üzerine yü.n, ipek, pa

muk veya keten her hangi 
kumaş ve elbiseyi yalnız 

t..5 
Kul'Uf ile ve ç.ok kolay bo

yamak isteneniz bir paket 
KIZ markah 

A R T 1 

D. operatör 

M. Nuri Artan 
lımir memleket hastanesi 

hariciye şefi 

Haıtalarını her güo öjJe .. 
den · sonra 3 - 6 ya kadar 
İkinci Beyler·Numanıade M• 

kak S numarab muayeneha
nesinde kabul eder. 

Telefon 
Muayenehanesi 3125 
Evi 2980 

10-26 (591) 

Sinir hastalıkları 
Mütehassısı 

Pazardan mada her gün 
üçten sonra İkinci Beyler 
sokağında 81 numaralı mua-
yenehanesinde hastalanm 
kabul eder. ( 3436 ) 

............ llİI ......... 

BC>Y .A.SI ALiNiZ 

GENEL SATIŞ YERi 
9 EYL""CJL 

8 A H A R A T deposudur TELEFON : 3882 

•• 

HUSEYIN KAYIN 

-~-~-
w,~ 

. ' ~ ..-, ,",ı 

Mobilye evi ŞEKERCiLER No. 26 
9 parça koltuk takımı 

9 parça koltuk tak111u 

9 parça koltuk takımı 

30 lira Yün kadife 

60 lira Yün kadife 

100 lira ipek kumaı 

LÜKS VE SAGLAM 
Yemek ve ya~ak odaları takımları siparit üzerine kabul edilir • 

2-13 (836) 

Numarası 3399 Daimon 
Yirnıinci asrın · elektrik devrinde icat edilen bu fenerler 

velespit motosiklet ve otomobiller için imal edilmiştir. 
Gözlerin kamaşmaması, kazaya meydan verilmemesi husu

sun.da ziyayı yükseltir uzaklaştırır ve yakınlaştırır. 
Üç pillidir hem pille hem dinamo ile yanar tav.iye ederiz. 
Deposu : iz.mirde Suluban civarında No. 28-9 Ödemişli 

Hüseyin Hüsnü ticarethanesidir 

4,- - -774 

d~..,..."W!' . .,.. .. '"""'~"""' ~ İS.Ferit Eczacıbaşı 

Kolonya ve 
esansları 

30 senoy.a yakın bir zaman· 
danberi aıami muvaffakıyet ka· 
••amıı e11 l&tif 4n sabit mlsilılz 
kokulardır 
BaW.r, Albo daml111, Unutma 
beni, Yasemin, Senin için, Mu
habbet çiçeji,f ul, Dalyı,manulya 

iıimlen de yalnız ecııcıbıt
ımın kokularına aittir. 

Benzer isimlileri bir şeye 
yaramaz almayımz 

M.DEPO 
S. Ferjt 

Şifa eczanesidir 

R 
GUzeılik ve sıhhat için ilk şa;t 

ADYOLi 
kullanmakhr 

N 

Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kasından: 
" "~isse~rla_rımıza 1935 senesi için her tek hisse itibariyle 
venlmesı Htssedarlar Umumi heyetince kararlaştırılan (625) 
"kuruşluk safi karın dağıtılmasına başlanmıştır. 

"Hissedarların Merkez Bankası Şubesi bulunan yerlerde 2 
"Mayıstan itibaren doğrudan doğruya şubelerimize ve bunlardan 
"başka yerlerd~ de lS Mayıstan itibaren Ziraat Bankası Şube 
"veya sandıklarına müracaat etmeleri rica olunur.,, 

5-1 1144 (859) 

Türkiye Ziraat bankası lzmir şu
besinden: 
Çeşme .Ziraat Bankasının ılıcadaki dört oda bir salon bir 

mutbah hır çamaşırhane, 160 metre murabbaında avluy ·· t _ 
mil banyolu evin 1 - 6 - 36 tarihinden 1 • 10 • 936 tar·h·u mkuşde 
d-rt 1 k . 28 9 ' ıne a ar ~ ayı ıcan • 4 - 36 Salı gününden itibaren 21 - 0 m_u~de.!~e .. açık ?rttırmaya çıkarılmıştır. Sürülen pey haddı ıl';k 
go~uldugu t~kdırde 1~ - ~ • 936 Pazartesi günü saat 16 da i'a· 
lesı )apılacagıodan talıplerm Çeşme Ziraat Bankasına müracatlan 

1112 ( 854) 
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• 

1 
Adis-Abeba ateşler içinde yanıyor 

' . 

Halk imparatorun sarayına, sefarethanelere, gümrük binasınaateş verdi.; 
Bankalar yağma edildi. Avrupalılardan . yüzlerce ölü ve yaralı vardır. 

Paris, 4 (Ö.R) - Ekselsyor 
gazetesi Habeşistandaki hadi
selerin müstakbel inkişaf tarzı 
hakkında şunları ya;zıyor: 

- "Negüse, Cibuti'de misa
fir muamelesi yapılacaktır. Ha
beş imparatoru henuz Ha
beş tahtı üzer ndeki hakların
dan feragat etmemiştir. Bu 
hakları ancak Habeş milleti 
ltalyanlarla bir itilAf yaparak 
yeni bir Negüs intihap ettik
ten sonra bırakmış sayılacak
tır. 

Diğer taraftan Cemi
yeti Akvam, Habeşistanı 
dUşman lstnasında bir 
memleket saymaktadn·. 
Blnaenaleyh buradaki 
eksperlerin Habe' mll
letlni ru,ıe ermemiş sa
yarak vesayete muhtaç 
telakkt etmeleri muhte
meldlr. 

Negüsün Cenevreye davet 
edilerek Cemiyeti akvamda bu 
dikenli meseleyi milletler ce
miyetinin diğer azasile birlikte 
halle çağrılmasına sebeh yok-

IT AL YAN ZAFERi 
Övr diyor ki : 
- "Şimdi lngiliz siyasetinde 

tam bir değişiklik beklenebilir. 
lngiltere ltalyan siyasetinin za
ferini ister istemez tasdik ede
cektir. 

Fransız dış bakanlığının mü
talea~ına göre 1906 muahede
sini imzalamıt olan lngiltere -
ltalya ve Fransanın bir konfe
rans yaparak yeni vaziyeti bir 
anlaşma ile telif etmeleri la
zımdır. 

HARBiN SONU 
Milano 4 (Ô. R)- Gazeteler 

Negüsün Cibutiye kaçmasını 
harbın sonu olarak kaydedi
yorlar. Gazet del Popolu di
yor ki: 

- "Harb bitmiştir. Ve dün
ya bu vazıyeti tespit edecektir. 
Muhasamatın yeniden başlama
ema imkan yoktur. Çünkü ltal
ya, Habeşistanı ailihlanndan 
tecrid edecek; bütün yolları 
111kı bir terassud albna ala
caktır.,. 

NEVYORKTA 
Roma, 4 (Ö.R) - Amerikan 

Hearst gazeteleri Adis • Abe
bada ecnebi elçiliklerinin Habeş 
askerleri tarafından hücuma 
uğramasını ve yapılan yağma
girlikleri şiddetle karşılamak

tadır. 
" Nevyork Times .. gazetesi 

muharebenin artık ltalyan silah
larının zaferile neticelendiğini 
ve Italyan erkanıharbiyesinin 
bir çokları tarafmdan imkansız 
sayılan bir işi başardığını ya
zıyor. Bu " imkansız iş " düş
manın mukavemetine rağmen 
üç yüz millik kayalık, tehlükeli 
yeya ıssız araziden geçilmesi 
imiş.,, 

Hearst gazeteleri arbk neti- · 
cedeo sübhe eımiyorlar ! "Ha-

···························································~····················································································································· . 
Necaşi, imparatorlak ve devlet işlerinden ferngat ettiğini resmen lngiliz hüku

metine bildirdi. Dün akşam bir Ingiliz harp gemisine binerek lngiliz hükii· 
metinin himayesi altında Filistine hareket etti. Italyanlar, Habeş imparatorJu
ğuna ö1ii imparator Fijn Yassunun oğlu Takuyn getireceklerini vadettiler. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
beşistan ltalyan olmuştur. Mus
solini Habeşiştana ltalyan me
deniyetini getirecektir! ,, di
yorlar. 

Nevyork, 4 (Ö.R) - Ame
rika Italyan kolonisi ltalyan 
kuvvetlerinin Adisabeba kapı
larına vanşını parlak şekilde 
kutlamıştır. Yüzlerce kimseler 
son haberleri öğrenmek için 
bütün gün ltalyan gazeteleri
nin daireleri önünden eksik 
olmamışbr. 

SARAY YANDI 
Roma 4 (Ö.R) - Habeşler 

payitahtta şekavet hareketlerin 
de bulunmaktadırlar. Impara
torun hareketi üzerine saraya 
hücum ederek yakmışlardır. 
Burası arbk bir harabe yığının
dan başka birşey değildir. 
Muhtelif devletlerin elçiliklerine 
de hücum yapılmış ise de bun
lar kendilerini müdafaa etmek
tedirler. Bunların ekserisi ken
dilerine mensub askerler tara
fından muhafaza edilmektedir. 

Necaşinin Cibutiye varması 

üzerine Fransa için nazik bir 
mesele ortaya çıkmaktadır. Bu 
da muharib devletlerden biri
nin büyük bir şahsiyetine ve 
maiyetine verilecek melce 
meselesidir. Bu vaziyet 1907de 
Cenevrede imza edilen muka
velenin hükümleri altına düşer. 
Bu mukaveleye göre, her hangi 
bir hükumet muharib bir dev
letin büyük bir şahsiyetini ka
bul ederse, onu harb ocağından 
U2aklaşbrmağa ve hiç olmazsa 
tekrar oraya avdetini menet
meğe mecburdur. 

FRANSANIN TEŞEBBÜSÜ 
Fransız hükiımeti, Necaşinin 

Filistine gitmek üzere bir ln
giliz harb gemisine binmesine 
itiraz edilmemesi için ltalya 
hükümeti nezdinde teşebbüste 

bulunmuştur. 
Cenevreden bildirildiğine gö

re, Necaşinin hareketinden son
ra elçiliklere yapılan hücum 
Cenevrede fena bir tesir uyan-
dırmıştır. Necaşinin firarı Ha
beş mukavemetinin sonu te
lakki edilmektedir. Bir Havas 
telgrafına göre Ci~utiye hare
ketinden önce Necaşi Diredua
da bir bakanlar meclisi topla
mıştır. imparatorun hareketin
de yalmz bassa alayına men
sub 50 asker kendiaini selam
lamıştır. Bu askerler de sonra 
Ras Nasibu ordusuna iltihak 
etmişlerdir. 

TAKUIMPARATOR 
OLACAK 

Paris, 4 (Ô.R) - Cibutiden 
öğrenildiğine göre ltalyao tay
yareleri bu sabah Addiı - Abe-

ba üzerinde dolaşarak beyan
nameler atmışlardır. Burada 
Fransız somalisinde bulunan 
Meneliğin hafidi ve impara
tor Yassu'nun oğlu Takunun 
imparator ilin edilecegini bil-

ler eenehi mağazalarını yakmış-
. !ardır. YağmacıJar arasında 

miisademeler oluyor. Habeş 
çetelerinin kumandanJarı ltal
yanlar şehre girdikleri zaman, 
ltalyanlar bir enkaz yığınından 

Adis-Abeba kupılamza Etlen ltalrall yerli a::,kcrlcri 

dirmişlerdir. 
Adis-Abeba üzerine ltalyan 

ordusunun yürüyüş hareketi 
ta'cil edilmiştir. Ordu paytabt
tan 40 kilometre mesafededir. 
Bu gece şehre girmeleri muh
temddir. 
ŞiDDETLi Y AGMURLAR 
Paris, 4 (Ö.R) - Romadan 

gelen haberlere göre ltalyan 
ordusunun Adis-Abebaya yarın 
dahi giremiyeceği zannediliyor. 
Buna sebeb yağmurlar hasebile 
yolların )Ceçilemiyecek bir va· 
ziyette olmasıdır. 

ALMAN ATEŞESININ 
KUMANDASINDA 

Kahire,' 4 (' Ö. R ) - Adis 
Abeba Alman ateşemilterinlıı 

kumandasında bir lngiliz müf
rezesi bir otelde mabbus bulu
nan 15 Avrupalıyı alarak Al
man elçiliğine getirmiştir.Alman 
ateşesinin kumandasındaki müf
reze şehirde dolaşmış; diğer 
Avrupalıları da almıştır. 

ADISABEBA))A ANARŞi 
Cibuti, 4 (Ö.R) - 2-3 ma

yıs gecesi Adisabebadan fası-
farotız tüfek sesleri gelmiştir. 
Şehir baştan başa anarşi için
dedir. Asiler gümrüklerle Ha
beş milli bankasını yakmışlar
dır . . Şehrin merkez kısmında 
yüzlerce yağmacının faaliyette 
bulundukları haber alınmıştır. 

ECNEBi MAGAZALARI 
YANDI 

Londra 4 (Ö.R) - Eden ve 
Baldvin hafta tatillerini yarıda 
bırakarak Habeşistandaki vazi
yeti tetkik için buraya gelmiş
lerdir. Habeş payitahtında ha
kiki bir. ibtiJAI çıkmııtır. Asker-

başka birşey bulmasınlar diye
rek asileri şehri yakmağa davet 
ediyorlar. Fransız sefaretha
nesine 1500 kişi iltica etmiştir. 
Bunlar arasmda bir çok ka
dınlar da vardır. Kadmlardan 
biri bir çocuk doğurmuştur. 
2000 kişilik bir kuvvet teşkil 
eden çeteler, taarruzlarına <le
vam ederek iki ecnebiyi yara
lamışlardır. 

YiRMi DÖRT AVRUPALI 
ÖLDÜRÜLDÜ 

Cibutiden gelen son haber
lere göre · 'dünkü hadiselerde 
24 Avrupalı öldürülmüştür. 

Bunlar dük~anlarını azgın 
yağmacılarına· karşı korumağa 
çalışan ermeni ve rum tacir• 
leridir. 

Jki bölük Senegalli silahen
daz, Addis-Abeba istasyonunu 
muhafazaya gönderilmiştir. 

FRANSIZ ELÇiSiNiN 
RAPORU 

Paris 4 ( Ö.R ) - Habeşis· 
tandaki acıklı hadiseler arsı
ulusal siyasetin ilk sıraCJını iş
gal ediyor. Fransanın Adis-A-
beba sefiri bu sabah saatlOda 
Ad\s-Abebadaki vaziyet hak
kında bir rapor göndermiştir. 

bu rapora göre ltalyan kıt'ala~ 
rının Adis-Abebaya ileri hare
keti hakkmda hiç bir haber 
almmamıştır. Bütün gece elçi
lik binalanna karşı yaylım ateş 
devam etmiştir. 

ı FRANSIZ ELÇILIGINE 
ATEŞ VERDiLER 

Şurası kaydediliyor ki; elçi
liklerin emniyetini korumak için 
imparator her birinin emrine 
muntazam Habeı askerlerinden 

mürekkeb müfrezeler vermişti. 
Fakat bunlann arasında ihanet 
hareketleri başlamıştır. Bu as
kerlerden bazıları Fransız elçi· 

, lik binasına ateş etmişlerdir. 
Elçi raporunda disiplini muha
faza için bu gibileri hemen 
kurşuna dizmek zarureti hasıl 
olacağını bildirmiştir. 

Raporda elçilik etrafında te
sis edilen mukavemetin bozul
madığı ve müdafilerin manevi
yatının mükemmel olduğu te
min edilmektedir. 

MÜL TECILERE ATEŞ 
Londra, 4 ( Ö. R ) - Adis 

Abeba lngiliz elçisi Sir Barton· 
dan alınan telsiz telgraflara 
göre, lngiliz elçiliğine iltica 
etmeğe çalışan ecnebi mülte
ciler üzerine Habeş askerleri
nin birçok defa ateş ettikleri 
teyit edilmektedir. Bununla 
beraber akşam Adis - Ahebada 
sükunet yine iade edilmiştir. 
elçinin son telgrafına göre 
Amerika elçiliğindeki memur
la· ın tabliyesi ve Ingiliz eçili
ğine nakli için kamyonJar gön
derilmiştir. 

iKi TORPITO NECAŞIYI 
ALACAK 

Cebeluttarık, 4 (Ö.R)-Ana
yurd filosuna mensub 20 ncı 
torpito muhripleri filosu hemen 
Şarka hareket ederek Fransız 
Somalisi sahiline gitmek Uzere 
emir almıştır. Bu torpitonun 
N ecaşiyi alarak Kudüse geti· 
receği muhakkaktır. 

Paris: 4 (Ö.R)- Habeş elçisi 
bay Martın, Habeş imparato
runun netice itibarile Londraya 
gideceğinden şüphe etmediğini, 
fakat ilk önce Filistine gide
ceğini, imparatorun küçük oğ
lunun tahsili için tertibat alın
dığını bildirmiştir. 

Londra, 4 ( Ö.R ) - Avam 
kamarasında muhalefet lideri 
bay Attlee tarafından Habe
şistan vaziyeti hakkında izahat 
verebilecek mevkide olup ol
madığı hakkında sorulan bir 
suale bay Eden müsbet cevap 
vermiş ve şu izahatı vermiştir: 

EDENiN IYZAHA Ti 
1 ma}'.IS cuma günü impa

rator hususi sekreterini lngiliz 
elçisi nezdine göndererek dev
let işlerinin idaresinden feragat 
arzususunu bildirmiştir. Sekre
terin verdiği malumata göre, 
Sa Majeste bu işlerin idaresini 
bakanlar meclisine bırakmış ve 
ailesi erkinile birlikte hemen 
Cibuti'ye hareket niyetini bil
dirmiştır. 
B. Eden izahatına devam ede· 
rek demiıtir ki : 
- - Fakat bu .. rapor Londra-
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Eski imparator Liju Yassunzm oğ/11 
ya geldiği vakıt imparator 
Adis - Abebadan ayrılmış bu
lunuyordu. 2 Mayıs sabahı im
parator, yanında lmparatoriça, 
Veliahd ve diğer ailesi erka-
nile dış işleri bakanı ve başka 
bazı kimseler olduğu halde 
payitahtı bırakmış ve · hepsi 
dün sabah Cibutiye varmış-

lardır. Sa Majeste lngiliz 
elçisine Filistine gitmek arzu-
sunu bildirmiştir. lngiliz hüku
meti bu ric~yı kabul etmeği 
ve imparatorun Kudüse gitme
sini kolaylaştırmak için elinden 
geleni yapmağı bir borç teJakki 
etmiştir. Bu maksatla Paris 
hükümetile temasa geçilmiş, o d• 
imparatorun gitmek istediği 

yer hakkmdaki arzusuna göre 
harekete hazır olduğunu bil .. 
dirmiştir. Bu vaziyet için-
de Sa Majeste ile aile-
si erkanım ve maiyetini 
doğruca Hayfaya nakletmek 
üzere bir lngiliz harp gemisi 
Cibutiye gönderilmiştir. lmpa
ratorla maiyetinin bugün saat 
18 de bu zırhlıya binmiş ola-
cakları aldığım malumattan an
laşılmaktadır. Tabii olarak, 
devlet işlerinin idaresinden fe
ragat etmiş olan imparator, 
Filistindeki ikameti esnasındat 
bundan böyle diğer askeri 
hareketlere karışamıyacakbr. 

AMERiKAN ELÇILIGINDE 
Vaşington, 4 (Ö.R) - Ad· 

dis - Abeba Amerikan elçili-
ğine yapılan hücum hakkında 
dış bakanlığına gelen haber
lere göre, elçilik binasısının 
boş bırakılmış olduğunu zan
neden çapulcular içeride o!an 
bir çok elçilik memurlarına hü-
cum etmişlerdır. Şiddetli bir ateş 
taatisinden sonra çapulcular 
püskürtülmüşlerdir. Bunlardan 
birisinin yaralandığı zannedili-
yor. Amerikan elçisi, vaziyet 
salah bulmadığı takdirde elçi-
liği bırakıp lngiliz elçi~iğine 
iltica için talimat istemiştir. 
Amerikan dış bakam B. Hull 
dün bir telğraf göndererek 
ahnması lüzumlu olan tedbirler 
hakkında elçisine tam salibi· 
yet bırakmttbr. 


